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अणाभाष्यम् । 

ई ए 1 ऋ, 4 | \ + । 

प्रथमाध्याय 1 {10 (4४. 

प्रथमः पाद् 

श्रोगोपौजनवल्लभाय नमः । 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १॥ ` 

इदमत्र विचायते वेदान्तानां विचार आरम्मणोयोन 

वेति। किं तावत् प्राप्तं नारम्भणोय इति। कुतः। 

साङ्ोऽधेयस्तया न्नेयो बैदः शब्दाञ्च बोधकाः। ` 
निःसन्दिग्धं तदथांख लोकवत् व्याक्तेः स्फराः ॥ 

अज्ञानाय विचार रार्रणोयः। तस्य च बद्मरूप- 

लात् तजन्ञाने पुरुषार्य भवतौति न मन्तव्यम् । विचारं 

 अविचारिताश्च शब्दा नाथं प्रल्याययन्तौति वाच्यम् । ज्नेय- 4 
विनापि वेदादेव साङ्गदथप्रतोतेः। नचाथन्ञानमविहितम् 

शेति विधानात्। ` 
गती भौपघ्रो शिरःकम्मौो तथा लिखितपाठकः 

श्रनयेन्नोऽल्मकरठथ षड़ते पाठकाधमा इति॥ 



सअपयुभ्यम् | | १ च्यायख ` 

{८ बाधोपरलवििशच । शब्दयत्तुरादिवच सन्दिग्धायप्रति- 
पादकः! तदथेष व्याकरणादिना निथौयते। यथा सीकिक- | 
गक्चेतथा वेदेऽपि। न च तदिरद' निर्यत श्रप्रामाशिकि. | 

 लप्रसङ्गात्। तस्मादेदाथन्नानार्थ' विचारो नारख्रणोयः 
 स्यादेतत्। न वैदाथन्नानमाच्राय विचारः किन्तु ब्रह्म- ` 
ज्ञानावतस्य चामरूपलात्तस्य चावियावच्छिव ताव् टेहास- 

` भावटद्ग्रतोतेसलदतिरिक्तस्य नद्मणो भावात्र बेदमात्रादससा- ` 
वनाविपरोतभावनानिवत्तेकं ज्ञानसुत्ययते प्रत्यतभ^टृहा-. 

 भावदृद्प्रतोतेः शरुतेरुपचरिताथेलं सतिलं वबा कल्ययिष- 
तोति) मवम्) 

क्षिक 

. लौकिको हि वेदार्थो न युक्ता प्रतिपयते | 

तपसा वेदयुक्ता तु प्रसादात् परमात्मनः । 
र न डि खबद्धया वदाथः परिकल्पय तदथः विचारः कं 

4 ` शक्यः ब्रह्म एनयौदथं बेदान्तेव्ववगर्तं ताष्टथमेव मन्तव्यम् । ` 

` अणुमात्रान्यथाकलत्यनेऽपि दोषः स्थात् । 
योऽन्यथासन्तमातमानमन्यथा प्रतिपदयते | 
कितेनन क्षतं पापं चौरेणा। त्मापहारिणा ॥ नेषा तक्षैश मतिरापनेयेति तेच । न च विरदवाक्यानां रवणात्तन्निदोराघ' विचारः उभयोरपि प्रामाण्किसे नै कतरनिरधौरस्या्कलात् | अ्रचि- 4  ्यानन्तथक्गिमति सवभवनसमधे' ब्रह्मणि विरोधाभावाच्च | 

क ----~- 
भत्युति के०।.. . स. 

† चौरश् क०1 



अतणए्नोपनिषल तत्तदुपाख्याने नोधाभावै जौपाधिकबोै च 
तपस एवोपदेशः । न च तपःशब्देन विचारः । तस्य पवेना- 

 धिक्यात्तप एव । न चोपाख्यानानां मिथ्यात्वम् । तथा सति 
सरवेत्रेव भिग्यात्वं भवेत् बविरेषाभावात्। न दयप्रामारिकक्त 
विघौवा उपाद्याने वा ब्रह्मखरूपे वा कच्यविद्पि विष्वासो 
यथा लोके! तस्माददे च्रच्तरभाचस्याघसत्याथंन्नानस्या- 
भावात् वेदिकानां न खन्देहोऽपि किं पुनर्विरद्धाथकल्यना। 
विद्यासु च तदश्रुतेः। बदि बेदाथज्ञाने विचारस्यीपयोगः 
स्थात् अङ्गवेन व्याकरणस्येव विद्यासु खवणं स्यात् स्नातन्त्ा च 

 अराणदेरिव मोमांसाया अपि प्रकारभेदेन प्रतिपादकं 

स्यात् । तं लोपनिषदं युरुषं एच्छामोतितु तेषं निषेधः। 
 अन्यथान्नानं नोपनिषदुक्तं फलं सममेयति । तस्मानारम्भणोय 

एव ब्रह्मविचारः ! अनेन धमंविचारोऽप्याङिप्त एव । 
न शछयेतनिराकन्तुः सीऽयमतिमार इति पूवं; पठः 

सिडान्तसु । क 

 , सन्देहवारकं शासर' बुद्धिदोषात्तदुद्धवः । 
विरुदणास्व सम्मेदाद र श्ाशक्वनिशयः ॥ 
तस्मात् सूत्रानुसारेण कर्तव्यः सवनिसपयः । 

रन्धया भ्यते खाथांन्ध्यमख्च तयादिमः* । 



8 | ऋअणएुभाव्यम् । | २ सम्यावख _ 
| | <ॐ ५ | 

 वत्। तत्र यथालक्तणनासुपरयोग एवमेव मौमांसाया श्रपि। 
तदुक्तम् । ध 

श्रसन्दिग्धेऽपि वेदाय स्थणाखननवन्मतः 

 मौमांसानिखयः प्राश्चं दुबु ततोद्यमिति ॥ 
तथाच निषे येन केनचिदकष्ये रिः खयं वासो विचारं 

-चिकी्षैस्तत्कत्तेव्यतां धयति । ब्रद्मलिन्नासा कर्तव्येति 
 व्यासोक्लादपि करत्तैव्धा) कनेव्यपदाध्याहयरे सखरातन्तपं न 
भवति । श्रन्यथा श्रव योगातुशासन्मितिवत् खतन्वता 

स्यात् । तथाच च्ञानानुपयोगः) तथाहि! तन्लौपनिषदं 

पुरुषं एच्छामोति केवलोपनिषदेदय' ब्रह्म न ास््ान्तरषैद्यः 
तद्यदि मौमांसा खतना स्यात् तज्जनितं ज्रानं न ब्रह्मज्ञानं 

 :भवेत्। श्रयवा  श्रष्यादारकरणापेक्चयाऽथगनब्द एवाधिकार 

व्याख्येयः! ` वेदाष्ययनानन्तय तु सिद्मेव नद्यनपीोतएवां 
` -िचारमदेति) तत्रेतत् सात् खतन्त्रतेति। तत प्रति- 

विधास्यामः! बेदायन्रह्मणो बेदानुकूलविचार इति । किमत्र 
युक्तम् व्याख्यानमिति व्याख्यानती विरेषप्रतिपत्तेः । यथा 

`  कचैकि दशप्रषमासौ तु पून व्याख्यास्यामः । अथातो दश 
| पृेमासौ व्याख्यास्याम इति) श्रथरैतर्हीमानि सिद्यन्ति 

भरयोजनानि। आधिकाकाङना न भषेत् अध्याद्ारश युर 

` बाधे सि्येत्। उच्छेद न भवेदिति, कथम् ¦ अय शब्दो- 

# वेदाध्यनानन्तव्येतुग०। १ | 

† नद्नर्घ) तवेद् एव ग०। 



ऽथ चतुष्टये वर्तते । मङ्गले अधिकारे आनन्त्य र्यान्तरोप- 
रमे च। तच श्ुतिमातरेणेव मङ्गलसिकिरर्थान्तरस्य च पूर्वक्ल- 

स्ाभावात् नात्र तत्कल्पनम् । श्रयावशिव्यत आनन्तथं चाधि- 
कारे वेति। आानन्तथ्यं तु च्रध्ययनस्य खतःसिद्धल्ादधिका- 

काङ्च्ा भवति तथा सति तदभावान्न विचारः सिद्यत् | 
तयाहि। न तावद्श्षविचारानन्तथ्यं विपथयसम्भवात् । न 
च पराठतो नियमः त्रापि तथा न चाचाराद्मवस्था। 
तत्रा्यनिवमसम्मवात् प्रल्यवायाश्रवणात् । सम्भरकेऽपि न 

वक्गव्यत्मध्ययनवत्। तथा च ततोऽप्याकाङचा भवेत् । नच 
व्ैराम्यशमदमादिः पूर्वैसिदः तेषाभेवाभावात् । नच यदव 
सम्भवः तदेव तत्कत्तव्यमिति वाच्यम्| तदसम्भवापत्तेः। 

तथाददि ब्रह्मणः परमपरुषार्थते ज्ञाते तत्त्नानस्येव साधन- 
त्वेऽवगते तच्छेषल्रे च यागादौनामवगते तद्येक्मकरणे चित्त- 
ष्टद्रौ स्त्या वराग्यादि। इद वेटान्तविचारव्यतिरेकेण न 
भवतोत्यन्योऽन्याञ्रयः। निर्धारिते तु वेदान्ते विचारो व्यर्थं 
एव । न च साक्तात्कारस्तत् फलम् ।* तस्य शब्द्शेषत्वेन तत्- 
कल्पनायां प्रमाणाभावात् दश्मसत्तमसोत्यादो प्रत्यच्तसा- 

मग्या बलवच्छादेहादेः प्रत्यचत्वात् खदेदमपि पश्यन् दमोऽ- 
इमिति मन्यते न तथा प्रकते। सनननिदिध्यास्नविधोना- 

मानर्थक्यप्रसङ्गात् । न चाधिकारिभेदः कल्य नौयः। शन्दनज्नाने ` 
तत्कल्यनायां प्रमाणमावात् । श्रल्यन्तासत्यप्यथं थन्दख ज्ञान- 

प्यव ७ ४ 

साच्तात्कारः फलम् ग । 



ऋअदयुभव्यम् । ॥ ९ अष्यायद्य 

जननात् प्रमाणसङ्रापत्तिश्च ! मनसा तन्नननेऽपि तथा। 
तस्मात् प्रथमं शाब्दमेव ज्ञानमिति मन्तव्यमनुभवसिहत्रात्। 
इदानोन्तनानामपि शमादिरिदितानां निवि चिकित्ितवेदा्ष- 
 ज्ञानोपलब्धेः। सत्रयसानुपपत्तिख । 

किच्च! अध्याहार क्तव्यः स च कत्तव्यादिपदानं 

यदि ततसखाय व्यथमेव, वाक्यं स्यात्! परराथत्यलश्क्यम् | 

न हि तविचारः कत्त शक्यते, सक्षतिव्यध्यञ्च ¦ श्रम 

क्तिखासय सूतस्य भषेत् किच्च) श्रधिकारपन्ने पुरुषाः 

सिध्यति नानन्तथपक्े । उक्तन्यायात् । किच । ताद 
स्याधिकारिणः श्रवणमात्रेण कताथस्य समाधिनिरतख प्रब- 
चनासम्भवात् ्णस््ोच्छदः शखविरोधश्च | साधना- 

 नामये खयमेव वक्तव्यत्रात्। च्रतोऽनेकदोषदुष्टत्वादधि- 
काराथ ए यान् । # 

` नच ज्नातुमिच्छा जिज्ञाषा नाधिकरत्त' शक्येति वाच्य"! 
 जिन्नासापदखय विचारायत्रात् | अतएव जलिन्नासितुमिष्छ- 
दिति पुराविदां वचनानि। जिक्नासापदेन चतत् ज्ञापयति 

 जद्मन्नानं ष॒रुषाथसाधनत्वादिष्टम् । तदिच्छपूरणाय विचार 
आरभ्यत दति 1 ̀  यस्मात् कमोदिभ्येा जानमेव य॒रुषार्यसाधन- 

भिति अत्लत्न्ानाय विचारोऽधिक्रियत इति अत; शब्दार्थ 
अधिकारो तु तेवसिक एव | नदि वेद विचारस्य वेदाधि- 

र काश्तिरि क्लः शक्यते कल्पयितुम्! नदि मन्दमतेवदौ नाया- 

 -सीति चवणिके मतिम्लमधिकारिविशेषणं कल्पयते । 
` अन्धयद् र गारोनाभिव कमणि र्दाद्यासक्तस्य मननाद्यसम्मवात् 



 १पादः। |  अणुभाष्यम् । 

साक्षात्कारो न भविष्यति। न च घम्न्यायेन गता- 

त्वमस्य । श्रप्रतिन्नानादतुपलेश्च । नच जगत्कारणं 
परमात्मा वा प्रजक्लतिर्बा परमाणवो वैति सन्देह किच्ि- 

दधिकरणएम सि 

स्यादेतत् । अधात षमलजिज्ञासेति धमविचारं प्रतिन्ञाय 

नोद् कवाक्वाथस्य धमंत्वसुक्ता प्रामास्ययुरःसर रष्वे सन्दा 

निवारिताः! तच्च ब्रह्मज्नानस्यएपि घमेत्म् । अान्मेत्येवोपा- 
सीत श्रामानं लोकमुपासीत तत् ब्रह्मत्युपासौत आता 

वारे द्रष्टव्य इत्यादि नोदनावाक्याथंत्वात्। भ्यं हि परमी 

धमो वद्ीगीनात्मदशंनमिति सते । खष्यादिवाक्यानां वथः 

वादम् सआरोपापवादविषयधरमप्रदिपादकविन विधेयोपासना- 

विषयस्तावकल्रात्} न च ज्ञानादरौनामविधैयत् | प्रमाण- 

 वसुपरतन्वत्ेनाकूतिसाष्यत्रादिति वाच्यम् । न हि स्वात्मना 

असाध्यः प्रकारभेदस्त्वप्रयोजकः सवेस्यापि कारणेषु य॒रुषव्या- 
प्रतिः! तदत वत्तिसम्मादने प्रमाणएसम्मादने वा युरुषक्ति- 

साध्यत्वम्। अन्यथासिद्यान्तेऽपि मननादिणसतवेफल्यापन्तेः। 
 साधनप्रतिपादकश्ुतिषिरोधश्च । येनापि सर्व्वन्निथाफललः 
 निराकायं तेनापि गुरूपसच्यादिना यतितव्यभेव कज्ञानार्थे। 
तस्माद्यचापि विध्वश्चवरं तत्रापि विधिं परिकल्पय तच 
लयानां तच्छेषलं कल्परमिति नार्थोऽनया मौमांसया । अन्यथा ` 
विरोधोऽपि | । | नि 

स्यादेतत् । ब्रह्मविचार एवारम्भणोयो न धम्मविचारः 
 सवेषेदन्यासकरतररं वैदव्यासेनाक्तवात्तच्छफलत्वाच कल्योक्त- 



अणुभाष्यम् । [ \ श्र्यावख 

प्रकारेण निःसन्दिग्धं करणसम्भवाच्च । अआचारपरम्मरयापि 
करएसम्भवाचच ! एत्ैपि सन्देहे सूत्रभा्ययाश्चिकानाभेवातु- ` 
त्तिः क्रियते न मौर्मांसकस्य । तस्माससाङ्वेदाष्येतुनिःसन्देह- 

 करणएसम्पवान्न पूर्वापि क्त्यम् | 
किच्च! परमकछलपालर्गेदः संसारिणः संसारामोचयितु 

कर्माणि चित्तशुष्यथे' बोधितवानिति कूपेऽन्धपातनवद्प्रामाणि- 
कत्भियाऽवसौयते । विपरोतबोधिका तु पूबमोमांसा तस्मादपि 
न कन्तब्येति | 

मवम् । किं विचारमातरं न कत्तव्य पूर्वकार्डविचारी 
वा । नायः तुललात् समधितलाच्च | हितीये सामान्यन्यायेन 
सन्देहे निवाय्यं लक्तएवत्तदुपयोगः 1 श्ननिष्टतया निरूपणं न 
मोर्मासादीषः। किन्तु विचारकाणं खभावभेदात् । ` | 

 जिन्च। आरावश्कलादमि । निहन्तानामपि यागादिन्ना- 
नस्य श्रावण्यकलत्वं चित्तश्टुचार्थतात् । परमाश्रममेदेन प्रकार 
भेदः कायिकादिभेदात। तत्रायस्य वाचिको दितोषटतौ- 
ययोः काथिकः चतुर्थस्य मानसिक इत्याखमिणाम्! तस्मा 

यवात् किं हितोयेनेति प्राप उच्यते । उपा- 
. खन न. बरह्यणे धमवम् । श्ञानरूपल्नात् । धमंस्य ¦ 
 चक्रियारूपलात्। नं चाथवादानां धम दूब ब्रह्मण्पयोगः 

कत्तु शक्यः उत्यत्तिप्रकारे फलभेदानामभावात्। प्रकेत 
 माहाव्यन्नानाय तदुपयोगः | तस्य च ज्नानोप्रयोगो यथातथा 



ज्वा 

वच्यक्ते। चतुथं उपासनादर्थनादिपदानां मनोव्यापारल्रभेव | 
विचारस्यापि यथा ज्ञानोपयोगित्वं तथा वच्छते। 

किञ्च। श्रौपनिषदज्ञानस्यापि कर्मोपयोगित्वं यदेव 

वियया करोति खद्यीपनिषदा वा तदेव वौयेवत्तरं भवतोति | 

अतएव ब्रह्मविदामेव जनकादरौनां कमणि सव्बरेवसान्निष्यम् 
अन्यथा आभासत्वमेव । न च बद्वर्हपात्विज्ञाने देदायध्या- 

साभावेन करत्तंत्ाभावात् कर्मानधिकार इति वाच्यम् । निर 

ध्यस्तरेव टृहादिभिः कमकरएसम्भवात् | अतएव जौबन्यक्तानां 

सव्व व्यापाराः तयाचस्रतिः 

नेव किचित् करोमोति युक्तो मन्येत तच्च वित् 

पश्यन् खन् स्न् जिघ्रत्रसखन् गच्छन् सखपन् खसन् ॥ 

प्रलपन् विष्धजन् गहन स्मिषत्रिमिषत्रपि । 

द्रद्द्रियाणोन्दरियाधेषु वत्तन्त दति धारयन् ॥ 

बरह्मणयाधाय कर्मणि सङ्ग व्यक्ता करोति यः। . .. 

लिप्यते न स पापेन पद्यपत्रभिवाभ्भसा ॥ इति । 
अतो ब्रह्मविद्ाभेव सतं कन्य शएभफलं भवति । अतो घर्मवि 

चारकाणणमपि ब्रह्म जिज्ञास्यमेव | तस्मात्र गतायवालुपयोगौ। 
ननु फलपरषुरधिकारौ फलञ्च विचारस्य शाब्दं ज्ञानं 

तस्य मननादिहारा अनुभवः तस्य चान्थनिहत्तिपूव्वकपर मा- 
नन्दावासिः। तथाच विरक्तः अनथंजिदहासुः परपरेषषाधि- 
कारौ कस्मान्न भवति । 

शव्दबह्मणि निष्णातो न निष्णायात्मरे यदि । 
 खमस्तख्य फलं मन्ये ह्यधेनुमिव रक्ततः ॥ 

ह. | | 



अणुभाव्यम् । ( ५ सथ्याय , 

दूति भगवदचनात्। केवलस्य निन्दाश्रवणाददिति चैत्। ` 
न। फलकामनाया अ्रनुपयोगात् । अ्रन्यनव तक्छमपणात् | 

 निलवादप्यर्थन्नानसख न फलग्रेणुरधिकारौ निन्दायवादसु 

मननादिषिधिशेष इति मन्तव्यम् । ननु ब्रह्मणे विचारे: 
` प्रतिन्नाते विरोघनिराकरणादौनामप्रतिन्नाता्थैतवं न चाव | 

`  क्व्यलं निर्भिचिकिसक्षानातदयग्रसङ्गादिति चेत्। न। 
ब्रह्मण द्रतिन कमणि षष्टो किन्तु येषषष्ठो तथाच ब्रह्म 
सम्बन्धि तत् ज्नानोपयोगि सर्वमेव प्रतिश्रातं धेदितव्यम् । न 
च मौणतापत्तिरजिन्नास्यलच्च स्यादिति वाच्यम्| ब्रह्म 
माते सन्द हाभावात्। सन्दिग्धस्यव लिश्नास्यता| गौणएलव 

 तु.खनब्दत एव नलघेतः। वबैदप्रामाष्ये तु प्रतितन््रसिह- 
त्वात् न षिचायते। तस्मात् बह्म जिच्रासित्यभिति 
सिषम् 

किञ्च ततर कि लच्णं विं प्रमाणकमिति जिन्रासाया- 
१ माह सुत्रकारः। 

जन्माद्यस्य यतः ॥ २ ॥ शस्लयोनितवादिति ॥ २॥ 

नलु कथमत्र सन्दहः यावता सत्यं च्नानमनन्तं त्रघ् 
याद . युतिरव। विरुद्धं चैतत। सखरूपलत्तणाकयने काथ 
स्तणस्य वक्तमयक्यलात् । विवादाध्यासितत्ा्च न इहि 
ब्रह्मण जगत्कत्त लवं सव्पैसम्प्रतम् ! न चागमोदितमितिः 
वेदमाचस्य ब्रहम प्माणवालं .वत शक्यते ¦ 



१ पाद्ः। | 

किञ्च । व्यर्थश्चैवं विचारः। लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वसु- 
ज्ञानं भवति। तच खरुपलक्षणेनेव भवतोति किमनेन । 
तस्मादयुक्सुत्पश्याम इति । उच्यते | । 

सन्देहवारकं णास" बेदप्रामाखवबादिनाम् | 

क्रियाशक्तिन्नानशक्तो सग्दिद्धयते परस्यिते ॥ 

नदि शतिं व्याख्यातु' प्रत्तः खतरकारः किन्तु सन्दे 
वारयितुम्! तच सव्यं ज्ञानमनन्तं नित्यशदमुक्तसख्रभावमिति 

श्रुत्या क््त॑तवादिप्रापचचिकधमंराहित्यं प्रतौयते। यतो वा 
इमानि शतानि जायन्तं येन जातानि जौवन्ति यद्मयन्त्यभि- 

 संविशन्तोति कर्चुलच्च। तच सन्देहः कि ब्रह्म कन्त आदोखिद- 
कन्तु! विं तावत् प्राप्तम् । अकन्त॒+* । कथम् । ब्रह्मविदाप्नोति 

परमिति प्रधानवाक्यम्। फलसम्बन्धात्। चापि . विदठठतम् । 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद् निहितं गुहायां परमे 
व्योमन्! सोऽश्रुते स्वान् कामान् सह ब्रह्मणण विप्ितेति। 
फलार्थ च † ब्रह्मज्ञानं. फल फलवाक्योक्तधनज्ञानादटेव 
नान्यथा । कन्त परविवरणतयोक्तम् | परं किमिव्यक्तां 

यः सव्वांन्तर आनन्द दइति। कथं सबव्वांन्तरमित्याकाङ्ायां 

परिचया्थ' भूतभौतिकखुष्टिसुक्तवा मोणनन्तय्यं परिहृतम् । 

गौणोपासनाफल प्रधानशेषतयोक्तं तत्रान्यगतकत्तत्वारो- 

#* क पुस्तके कत्त इतिनास्ति 

‡ कैसाघेच क ० । 

 ‡ किमिल्युक्तं कर 



१२ अणुभाव्यम् । [{ च्या - 

-यारवादोऽपि सश्मवति। ततश्च खगुवेः वारुगिरिलयुपाख्या- ` 
नेऽपि परिचायकत्रात् गीणकनत्तलमेवानयते फलाय्रवणा- 

दिति पूवः पत्तः । | 
सिद्ान्तसत॒ 

 उत्मत्तिश्ितिनाशानां जगतः कत्त वे छत् 
वेदेन बोधितं तद्धि नान्यथा भवितु चमम् 

नहि श्ुतिषिरोधोऽस्ति कल्पगोऽपि न विस्ष्यते।! 

 सव्वभावसमय त्वाद् चिन्तय्ठय्यवद'हत् 

वेदेनव तावत् कत्तत्वं बोध्यते ! बेद्ख परमाप्ोऽचरमाच- 
मप्यन्यया न बदति श्रन्यथा सब्वेचव तदविश्ासप्रसङ्गत् | ̀  

न च कन्त विरोधोऽस्ि सत्यत्वादिधर्मबत्कन्त त्वस्याप्यपपत्तेः। 
 सव्वथा निधन्धकवे सामानाधिकरण्यविरोधः सत्यश्चानादि- 
पदानां धम्मभदेनव तदुपपत्तेः! नच कत्तत्वं संसारिध्मों 

 देडाद्यष्यासक्लतत्वादिति वाच्यम्! प्रापञचिके कत्तत्वे तयेवनं 
तल्लौोकिककत्तुतवं । श्रतएवास्य त्याह | श्रयति पुरोवर्ती प्रप्च 
इदमा निदिश्यते। अनेकभूतभौतिकटेवतियडमनुष्यानेक- 

`  लोकाद्तरचनायुक्गब्रह्माण्डकोटिरूपस्य मनसाप्याकलयितु- 
1  मश्करचनस्यानायासेनोत्यत्तिखितिभङ्गकरणं न सौकिकम । 

। | अ्रतौतच्च निषेध्यत्रापरतौतं न च्रुतिप्रतीतम्। सव्यतल्वाद्यख 
 लौकिकासलतः सव्बनिषेषे तदन्नानभेव भेत) नच सलला- 

` दिकं लोके नाल्येव व्यवहारमावत्रात् कारणगतसत्यतं 
` म्प भाषत द्रति वाच्यम्! तहि कन्नलं तया कुतो न्प्ल; 
` क्रियते । रूतिख सौलता भवति। क्त कारयिता ₹रि- 



रिति। न चारोपन्यायेनं वक्तु यक्यम् । तथा सत्यन्यस्य स्यात् । 
ततर न प्रकषतैः अथे खयभेव निषिध्यमानत्वात्। न जौवाना- 
मसखातन्त्यान्न चान्येषासुभयनिषिघादरेव | तस्मात् ब्रह्मगतमेव 

 करतत्वम्। एवन्मीक्तलमपि। नवा काचित् सुतिः कत्त 
निषेधति । वषिरोधभानात् कल्पा तु लौकिकपरा। फल- 

बाक्चेऽप्यखुतानां गुणोपसंहारः कत्तयः। तथाचायं सूताः 
जन्मादिर्थेष्ाभित्यवयवसमासादतद्गणएसं विज्ञानो बडत्रौहिः । 
अथवा जन््प्र्टति सव्व भावविकाराः अदिशब्दटन गण्यन्ते । 

तथाच जन्म च आदिशेत्येकवद्ञावः। ्रादिशब्ट्च धमेवाचौ 
स च स्वसम्बन्धिनं लक्षयति । तस्योभयसापेत्ततादुत्पन्ते- 
वियमानल्रादन्यानेव भावबिकारानुपलच्यतीत्यादिश्ब्देनान्धे 
भावविकाराः। अथवा जन्मनो नादित्वम् ! तदाधारस्य पूर्वै 
मविद्यमानलात्। अन्ये्ादिमन्तः तदाधारस्य प्ववं विद्य 
मानत्वात् । श्रत खादिश्ब्दः खाधारसद्मिवाचौ तर्मीरण- 

सुपलच्कः । श्रयवा गमनप्रषेशयोर्भदात् जन्म श्रादियषामिति 

जात्यपेच्चथा एकवचनम् । जन्म तु शतवत् सिद्म् । ` 
अ्रथवा किमनया कुखूष्या जन््र्ायस्य आआकागस्य यत 

दरति। तस्मादा एतस्मादामन आकाशः सम्भत इत्येव 

विचाथ्थते।! फलसम्बनित्ात् तेनकचसिदः शस्रायः प्रका- ` 

रान्तरेऽपि यतो वा दूमानौलत्र विस्फूलिङ्गवत्सव्वात्पत्तिः। 
अत्रतु क्रमेणेति विशेषः! एतेन सव्वेएव प्रकाराः सूचिता 

वेदिनव्याः। ब्रह्मविचारे बद्मणोप्यधिक्लतलात् तदनबरह्ये- ` 
त्यायाति नल्वध्यादारः ! शक्रे योनिः शखयोनिः शाखोत्- 



अणुभाष्यम् । [ \ षथायस 

कारणल्वादिलथेः। श्रास्तोति शाख वेदः। सामान्यग्रहणं | 
पूववेकाण्डं पूव्वट्टिवाक्यानां संग्रहायम् । यथास्व कारण 
तन्रान्यस्य तथोपरिष्टदच्छामः। मतन्तरवच्नन््ारौनाने 

विकारित्वं किन्ाविभावतिरोभावावेव तयोन्तरत वच्छे 
, तदनन्यलाधिकरणे नामलोलाया रपि न प्रयङनिरूपण 

प्रपञ्चमध्यपातात् । केचित् एथगरूपनामप्रपश्चकत्त लं योग- ॥ 

विभागेन प्रतिज्ञाय समन्वयादिर्तेष्वव हेतून् वसखयन्ति। ` 

अन्वयसिष्यथंच्च श्रतति व्याप्रोतोति श्रत्! शास्रे योनित्ं प्रापतं 

तदिति। नतत् सूबकारसम्मतमिति प्रतिभाति। तस्मात् 

 सब्बेन्नत्वं सव्वशत्तिम खच्च सिद्धं जगत्कन्ततवेन | 

; . नल् न सब्वा वेदौ ब्रह्मणो जगत्कन्तत्वे मानन्तपोयन्नादि- , ग्रयुक्षशप्रजापतिप्र्तोनामेव जगत्कारणत्स्य पृब्धकाण्डे तत्त 
 दुपाख्यानेष्ववगम्यमानल्वात् । नचावान्तरकारणल्म् । परस्या- ` 
 अवणणत्। उत्तरका्डे तु चयप्रतिपादनादिरोधः। सन्दद्व! 

मौ्मांसायाः सन्देहनिषारकतेऽप्येकांशस्याप्रामार्ं स्यात् । 
। उभयसमथने णखवेफलं वा। बेदपरामाखारेव तसलिदः ! ` 
( ` बाधिताथवचनं वेदे नासतौव्यवोचाम। ` . 

“क्त्वि वेदान्ताः किं वेदशेषा बेदावा। नायः ्रनुपयो- ` 

~ ९ गात् | अनारग्याभोतलेन तदुपयोगिले पूव्यैकाण्डविचारेरैव ` 
`  गताचलवं विद्याप्रवेशश्च। न दइितौय यन्नाप्रतिपादनात् । मन्व. 

 जा्नणलाभावाद्। तस्मादेदोषरा वेदान्ता इति तेषां जि 



श्पादः।] अणुभा्यम्। 

स्यादिति चेत्! मेवम्! अस्ति तावदेदलमध्ययनादिभ्यः स्मर- 

णाच । प्रमाण सर्व्वोऽपि वैदः खाथं। सच न यन्नञत् ब्रह्म 

भवतु । न च तावता अ्रवेदल्रमतिप्रसङ्गगात् । शक्यते हयग्निहो चा- 

रौनामन्यतरदनन्तभौव्यतया वक्तम् । तस्मात् ब्रह्मापि प्रतिपा- 
दयन्त दान्ता कदल न व्यभिचरन्तोति। मन्तव्राद्मणएरूपलवं 

चोत्प्यामः। गेव मन्तः ब्रह्मप्रतिंपादकं ब्राद्यणन्तच्छेवाः 
ख्श्ययादिप्रतिपादरकाः यद्यपि न विधौयते तथापि ताद्भेकः 

ज्ञानं फलायेति युक्तमुत्पश्यामः । पूव्वं वेलक्ण्यन्त॒ भ्रूषरणय | 

काण्डद्रयस्यान्योन्योपकारिताय साघधारणग्रहणम् । यदेव 

विद्यया करौतौव्यादिना पूव्वशेषलं सब्वस्य । तमेवं ेदानुवच- 
नेन ब्राह्मण विविदिषन्तीत्यादिना सव्वैसखोत्तर शेषत्वम् । कर्म- 
ब्रह्मलोः करियाज्नानयोरधर्मिपरतेनेक्यात् कत्ते बाक्येष सव्वेच न 

विरोधः ! तस्माच्छास्वयोनित्वं सिम् । 

केचिदव जन्मादिसचं लच्षणत्वादनुमानमिति वणंयन्ति | 

अरन्ये पनः खुत्यतुबादकमाइः । सबयज्त्राय चुतवनुसाथनु- 
मानद ब्रह्मणि प्रमाणमिति । तन्तु तन्लौपनिषदं य॒रुषं ष्च्छा- 

मोति केवलोपनिषद्र यत्वात् उपेच्छम् । अनधिगता्ंगन्तुलात् 
प्रमाणस्य । मनननिदिध्यासनयोः खवण्णङ्गत्वम् । सन्देह 

वारकत्वात् शाखस्यापि तदङ्गत्मिति। तचेतत् स्यात्तच्र किं 
समवायि निमित्त कन्त वा। किमत यद्येवम् । एवमेतत् 

स्यात् ।. यद्येकमेव स्यात् तदा कियाज्नानशक्योनिरतिशयल' 
-आच्येव । द्दादिसाधारणयं च स्यात् मतान्तरवत् । कथ 

` सेवं सन्देहः यावता यतो वा इमानौलयादिभ्यो निःसन्देदव- ` 



अणभाष्यम् | [६ अध्याय 

 शात्।. एवं द्विसः पञ्चमो यते यत द्ति। पञ्चम्याखलसि- 
 रिति। आमन इत्यपि पञ्चमो निमित्तवे न सन्देहः पञ्चम्या 

` निमित्तलकथनात्। उपादाने कत्तत्वे च # सन्ददहः तदाः 

 चकाश्रवणत् कल्मनायां प्रमाणभावात् । समवाथिलं पुनः 

सुतरां सन्देहः) एवं प्राप्त घाद । 

तत्त समन्वयात्. ॥ &॥ 

तु शब्दः पूव्वेपच्ाहल्यथंः । निमित्तस्य खुतिसिद्ध 

लात् मतान्तरनिराकरणएल्वेनाग्रं वच्यते । तत् न्यव सम 
वायि कारणम् ! कुतः 1. समन्वयात् सम्यगनुद्न्त्ात् । श्रस्ति 
भाति प्रियलेन सचिदानन्दषपेणान्वयात्. . नामरूपयोः 

` काथरूपत्वात् प्रकषैरपि सममपि तद्ंमत्वात् -भक्नानात 
 -परिच्छदाप्रियतलं) ज्ञानेन बाघधद्शनात् नानात्वं लच्छिकि 

 मेव। जड्नौवान्त्व्यमिव्वेवककांथप्राकयात् | कथमेवमिति ` 
 चेत्। न। सद्र घटरूपक्नियास्िव तारतम्येनाविभाववत्- | 

 जड़्ऽपि भानल्ादिप्रतीतेस्तारतम्येनावि्भीोऽङ्गीकतव्यः। 
भगवदिच्छाया नियामकलात्}\ नच साधारण्येन सव्व ` 

ः पि ॥ जु प श् त्ति (8 ^ द... ; ५ त ( कण्वा पर् मारा 

| ` (9 ^ ग. ५. . परमाण्डादोनामन्वयः सब्वति! एकस्मिब्रसु- | 
` 3 स्यते सम्भवत्यनेककल्यनाया अन्याग्यतात्। लोकै कत्त- 

विशेषवत् उपादएनविरशेषग्रहणेऽपिन ब्रद्मरि व्यभिचारः 
शरलोकप्रतोपेऽस्तितादिप्रतोतावपि सम्बगन्वयाभावात् न 

 * उपादानलक् ले च कर । 



सपद]  अणएमाव्यम् + 

 काथल्रव्यभिचारौ। तस्मात् ब्रह्मण एव समवाधित्वम्। एतत् सम्ब" 

| शखुतिरेवाह । स श्रात्मान खयमकुरुतेति । निमित्तवन्तु खष्ट- 

भेव सव्ववादिसम््मतम् । केचिदत्र शस्तयोनित्पून्बपक्तनिरा- 

करणाय तत्त् समन्वयादिति योजयन्ति तत् पूव्वेपक्तसिदान्त- 

 यीरहयोरप्यसङ्गतत्वादुपेच्यम् । तथादहि।. जमिनिधमलिज्ञासा- 
` मैव प्रतिज्ञाय तव्रतिपाद्कस्य पृष्वैकार्डस्य समन्वयमाह । 
 श्रवान्तरवाक्यानां प्रकारशेषत्ात्। नच सव्वस्मिन् वेदे धम 

ख जिन्नस्यः तद्वरुणेव व्यासेन ब्रह्मलिज्नासायाः प्रतिन्नात- 

 ल्रात्। सन्देहमात्रवारकत्रालिन्नासवीः न.त्लौकिका्धसा- 
 धकत्वं तथा सति बेदनामन्याधोनलेनाप्रामाखः स्यात् ! 
 वैदजिज्ञारश्ल्यवोक्त स्यात् । | 

किच्च । | 

साधनञ्च फलव सव्वस्याह सुतिः स्फ़रम् ¦ 

न प्रवत्तयितु शक्या तथा चे्ररको न इि। 

प्रबत्तकसतु सव्बेत्र सव्वात्मा हरिरेव हि । 
यन्न एव द्धि पूष्व॑च बोध्यते खर्ग॑सिदये । 

 सिद्धएव हि सव्व॑तर वेदाय वेदवादिनाम् । 
~ मन्ताणणं कमंणाञ्चव दशेनसखवणाच्छरती। 

रतिश्च सिद्रतुल्यवं' वेदः खार्थे च सश्तः। 
` प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स एतदरगिनिहोतरं भिथन- 

मपभ्यत् प्रजापतियन्नानरुजताग्निहोचञ्चान्निष्टामं च 

पौणमासीं चोकथष्यञच्चामावास्याच्चातिरावच् तानुदभिमौत 

वावदगिनिहीवमासौत्तावानमिष्टोम द्रत्यादि । न दयुपाख्यानानां 
ञ् 



 शरणुभव्यम् । [ ९ ध्यास 

 मिध्यार्थल' वषजन्मनः पुरोक्ं युक्तं वा तथा सति वेद्ानामप्राः ¦ 

 माखभेव स्यात् । मिथ्योपास्यानप्रतिपादकलोकवत् । तस्मात् | 

` पूव्वैमोमासानभिक्ञाः क्रियापरत्वं सव्बस्यापि वेदस्य वदन्तो सूरो 

ण उन्तरवादिनोऽपिः पूरव्वीन्नानमङ्ोकषत्य पूव्वौमुपयोगिलं 
 न्रद्राज्ञानस्य वदन्ते बेदानभिन्नाः। यदेव विद्यया करोति 

 . श्रद्वयोपनिषदा बां तदेव वोवत्तरं भवतोति उपनिषद्न्नानस्य 
श्युतिसिद्व कारणता । नच बाधितल्वात् त्यज्यत दरति वाच्यम् । 

2 $ ९ नेति |  ब्रह्मामन्नानवतणएव वसिष्टादेयेन्नाधिकासत्। नचवं किमनेनेति 
 चाचम्। इयस्तवात् यन्नस्य । किञ्च कर्मफलवत् ब्रह्मफल- 

स्यापि लौकिकल्रात् य एवं वेद् प्रतितिष्ठति श्रव्रवानन्रादो 

भवति महान् भवति प्रजया पग्रुभिब्रद्मवश्चसेन मद्रान् कोच्यति । 
 श्रलयन्ताविदययावतो यन्नानधिकारात्तन्निषेधाथ'ः श्रानसुपयुश्यते । 

नच टेहाध्यासस्य कारणत्वम् ! ब्रह्मापणं ब्रद्मदविरित्यादि 

खूतेः । तस्मादन्योऽन्योपयोगित्वे न कोऽपि दौषः । क्रियान्नानयो 

 खातन्तयण पुरुषाय सिद्धर्थ" भिनत्रतया शास्वप्रहततिः। 
किच्च । बैदान्तवाक्वानाम्सिन् णस्तं समन्वय एव प्रति. 

तत्कथं सि्वेष्रतुत्यन 

अनुपयोगात् 1 गौोएसुख्यभाषे पर चिवाद्ः । न च येन ख्ये 
 -समवयो मतान्तरख्यविचारितः तथाग्रे स्तेषु निर॑योऽस्ति 

 भाखयरम्मस॒प्रथमसूत्रणवः समथितः। तस्मात् समवायिः यः 
 ऋश्णलभेवानेन सजरए सिद्म्। `ननु कारणलभेवासु द्मः 

कि | सभ | र ८ रलम विक्नतलच्च स्पात् | शनयथदपलन | | 



६पाटः।] ऋअणुभा्म्। ` 

काथस्यायुक्रता च। तस्रादनारम्भणोयभेवतत्तत्रमिति चेत् । 

मवम् । सर्व्वोपनिषत्माधानाथं प्रत्तः सूचकारः) तद्यदि ब्रह्मणः ` 

समवाथिलं न ब्रूयात् भूयानुपनिषद्गागी व्यथः स्यात् । इद् 

स्रं यदयमा । आत्मेव द सर्व्व" स सव्वं" भवति । ब्रह्मतं 

 परादादित्यादि स ्रातानध खयमकुर्त । एकमेवादितौयम् 1 

बाचारग्रणं विकार इत्यादि । एवमांदौनि वाक्यानि खां 
बाधितानि भवेधुः। नन्वेवं निःसन्दिग्धत्वात् कथं सतप्रदत्तिः 

उच्यते | श्र्थलादिवाकान्यपि सन्ति सव्य प्रपञ्चतदर्मबेलक्षण्य- 

प्रतिपादकानि । ततीऽन्योन्यविरोप नेकस्य मुख्यार्थबाधो वक्तव्यः । 

ततर खरूपापिचया कास्य गोणएत्वात् प्रपञ्चरूपप्रतिपादका- 

नामेव कथित् कल्ययेत्। तम्राभूदिति जन्मादि सूतरवत् समन्वय- 
सूत्रमपि सूत्रितवान् । तथाच श्रष्यूलादिगुणयुक्त एव श्रविक्रिय- 

माण एव श्राानं करोतोति वैदान्ताथः सङ्गतो भवति । विरुब- 

सव्बधमांख्रयलन्तु ब्रह्मणो भूषणाय । | . 
किच्च । श्रन्यपदार्थरुष्टौ वधम्थनधणं स्याताम् । कमा- 

प्लौनतेलनोगिता। ततः कन्तलमपि भव्येत। ततः स्व 
 मगदाव्यना्रण्व स्यात्। नन्वेवमेवासु श्रपवादाथेलात् 
बरक्लसर्पवदयुक्ता्थकथनेऽपि न दोषः! स्वे समाप्नोषि ` 
4 लेतोऽसि स्मै इति स्मृतेश्चेति चेत् | मवम्। तथा सति 
 प्राषर्डिलं स्यात्। रएता्गथाखा्थाकहोकततुरारेषु भगवता 
` शणितलात्। । 

श्रसल्यम प्रतिष्ठन्ते अगदाइर नौणखरम् । 

श्रपरस्यरसन्भतं किमन्यत् कामद्तुकम् ॥ 



अणुभेाष्यम् । [ ९ चथा | 

इति ्ाखानर्थकयञ्च । सव्वं समाप्रोषोलययसङ्तं स्यात्। 

 वत्तपरिच्छ्दात्। नदि वैदो निःप्रपञ्चरूपकथनमुक्ता सोहं 
 जगत्वात्तलं निषेधति। तस्मादध्यारोपापवादपरत्वेन व्यास्या- 

 ठभिर्वदान्तास्िलापः छता दति मन्यामहं। सत्बवाक्याय- 

 बाधात्। यथां निर्दोषपूरगुणविग्रहता भवति तथ्रोपरिष्टाः 

इच्छामः । नतु पुरुषाथाऽ्थीनि श्ञाणि ! इदच्च शाख मोच 

रुपरयुरुषार्थसाधकम्। मोच्तखाविवयानिहत्तिरूप इति युक्तम् । 

अविद्या चाज्ञानं ज्नानेनेव नश्यति! तती च्नानोपयोगिवेन 

व्याख्यातवये शैदान्तेऽध्यारोपापवादव्यतिरेकेणए व्याख्यानम- 

` युकम्! अतो यथाकथच्धिदुव्याख्यानेऽपि ` पुरुषायसिद्धे नं 

कोऽपि दोष दति चत्। न! पुरुषायस्य शास््रायस्यवा 

खरूपं शास कसमधिगस्य' न सखवद्धिपरिकल्ितम् | अतः 
 खबद्या शसाथः परिकल्पा"तच वेदं योजयन्तो महासा 

सिका; सहधिरुपेच्याः ¦ पुरुषाधः पुनयया कैदान्तव्ववगतः । ब्रह्म १ वेद् ब्रह्मव भवति । ब्रह्मविदाप्नोति परम् ! न स युनरावत्तते। 

ततो मां त्तो ज्ञाता विरते तदनन्तरम् । अनाउत्तिः णब्दा- 

एकस्येव ममां गस्य जोवस्यव मदहयामते 1 

बन्धोऽस्याविदयथानादिवियया च तसे तरः ॥ 
इति भगवता जोवस्यवाविव्ावच्प्रतिपादनात् । तस्पात् 

॥ ` न्यायोपहदहितसब्बवेद्ान्तप्रतिपादितस व्दधग्यवत् ब्रह्म | तस खव- 
एमनननिदि प्ननन'नाद्व्यासन्रन्तरङ्गः यमद्मादिभिच्च वदहिरङ्गरतिशुे 



चित्ते खयभेवाविश्रतस्य खप्रकाश्स्य सायुज्य परमपुरुषाधः। 

तस्मात् सव्व दान्ताः खाथेएव युक्तायां दति न्यायवक्व्यत्वात् 

ब्रह्मणः समवायिलाय समन्वयसरूतर वक्तव्यम् | एवं ब्रह्मजिज्ञासां 

प्रतिन्चाव किंलक्णकं बरद्येत्याकाङ्कायां जन्मादिसचदयेन वेद- 
प्रमाणकजगत्करसमवायि चेव्यकम् *| एवं विचा जिज्ञासा - 

लच्णविचारकन्तव्यता सिदा। तच ब्रह्मणि चतुद विचार 

खरूपसाधनफलंप्रतिपादरकानि वेदान्तवाक्यानि तिविधानि 

मतान्तरनिराकरणएच्च । ततर खरूपे विचारिते मतान्तरनिरास- 

व्यतिरेकेण साधनफलयोरनुपयोगात् | श्रतः प्रथमं खरूप- 

निखंयः | तदल मतान्तरनिरा सः । तदल साधनानि फलं चेति। 
तच प्रथक्षेऽध्याये खरूपवाक्यानि विचाथन्ते । तानि दिषि- 

घानि। सन्दिग्धानि निःसण्दिग्धानि च। ततर निःसन्दिग्धानां 
निखयो न वक्तव्यः सन्दिग्धानि पुनखतुविघानि। काय 

प्रतिपादकानि। अन्त्यामिप्रतिपादकानि। उपास्यरूपप्रति- ` 
 पादकानि। ग्रकौखंकानि चेति। तत्र ग्रयमपारे काथवा- ` 
क्वान निर्यय उच्यते। सखिदानन्दरूपेणाकाश्वायुतेजो बाचक- 

वाक्यानि षड़विधान्यपि निर्णोयन्ते। अन्यचान्यवाचकान्यपि 
 वैद्रानतेषु ` भगवदाचकानोति। तच लक्षरुविचारण्व सद्र 

चायं वाचकता निर्णेता विद्धपस्य ज्ञानप्रधानस्य निस- 

यार्थमौच्तत्यधिकरणमारमभ्यते सप्तभिः सत्रः। समदारलात् 

 . ज्ञानस्य ` 

2 जमतृकत्तं समवाय च दति क” | ५ ६ 6 



ध २२. ४. | अणुभाव्यम् । [९ भ्या 

 तववं सन्देहः ब्रह्मणः खप्रकात्ेन सर्व्प्रमाणाविषयला- 
दती वाचो निवत्तन्तद्ति शचुतैश्च विचारः कन्तुः न शक्यते। 
खप्रकाशत्वविरोधात् चुतिषिरोधाच् । श्रादोखिदिरोधपरिहारेष 
शक्त इति । किं तावत् प्राप्त 1 न शक्यत दूति | छतः, 

च्रापनार्य प्रमाणानि सन्निकर्षादिमागतः। 
सर्ववयाऽविषयेऽवाधेऽव्यवहा्थै कुतः ममा ॥ 

 एेहिकासुभिकत्यवहारयौग्ये परुषप्रहन्तिः । प्रहश्यथैः ९ 
प्रमाणानि। ब्रह्म य॒नः सर्व्वव्यवदारातोतमिति*। नन्वेतः 

दपि वैदादेवावगम्यतद्ति चेत् | तरिं बाधितार्थप्रतिपादकत्ाब्र ` 
वेदान्ता विचारयितव्या इति प्राप्न उच्यते । 

ई चतेनौीशब्दम् । ५। 

न विद्यते शब्दो यत्रेत्यशब्दं सव्वेवेदान्ताप्रतिपाय"{ बद्र 
 नभवति। कुतः | ईचपैः। स देव सौम्येदमग्र ्रासीरेकमेवा- 
 दितीयमित्यपक्रम्य तदेत बहस्यासप्रजायेयेति । तत्तेजीऽ- 

: ` जत त । तथान्यत्र । आमा वा दरदमेक अग्र आसौत् । नान्यत् 
` क्विनं तिषत्श्ये रचत लोकानुख्जा इति! स इमान् लौका- ` 

वकर सं प्राणमदजतेति एवमादिषु रुटि- ` 
वाक्येषु ब्रह्मण ई्ता प्रतोयते । | 

४. किमत यद्येवम् 1 एवमेतत् स्यात्! सर्वव्यवहारग्रमा- 



१ प्रदः |  अणभाव्यम् । 

 शातोतोऽपि क्ताश्चक्र लोकरूषटिहारा व्यवह्धाय्ी भवि- 

 श्यामौति अतो यथा यथा कतवान् तथा तथा खयभेवोक्तवान् । 

 पूव्बरूपं फलरूपञ्च खट्वां एपुरुषाथलाय । तत प्रमारुवले- 

 नाविषयः। सखेच्छया विषय्चेल्ुकतम् । ननु सन्वप्रमाणविष- 

यत्वे दूषिते केवलबेदविषयत्व' कथं सिद्वान्तौ क्रियते| उच्यते। 

च्तरादौनां प्रामाखमन्यसुखनिरोचकलेन न सखतः भ्रमानु- 

त्पर्तिप्रसङ्ात् । सत्लसहितानामेव चक्तुरादोनां प्रामा खात् । 

श्रतो निरपेच्ता एव॒ भगवत्निःखासरूपवेदा एव प्रमाणम् । 
 सङ्गेतग्रदस वेदिकणएव षेदषिद्धिः कतः । आक्लतिमाचार्धं' लोका- 

पक्ता | अजनधिगताथेगन्तु च प्रमाणम् । लीकानधिगत इत्यथः | 
यन्नब्रह्मणोर लौ किकल्व' सि्मेव । लौकिको व्वदारः सन्निपा- 
तरूपल्नात् युरूषाथीसाधक एव । तदि अन्दमात्रस्य कथं ग्रह- 
णम् । वेद्व्याख्याटवाशिषयत्वादिति ब्रूमः । एतेन मनसेवानुद्र- 

 टव्यभित्यपि समधितम् | तस्मात् रुष्टयादिप्रतिपाद्का अपि 
 षेदान्ताः साच्तात् ब्रह्मप्रतिपादका इति सिम् | 

 स्यादेतत्। कर्तत्मकत्तंल' च वे प्रतीयते ब्रह्मणः यतोवा 

इमानि भूतानि जायन्त स श्रामान्ं खयमकुरुत निष्कल 

निष्कियं शन्त निरवद्य निरच्ननम् च्रसङ्घो ह्ययम्परुषः इत्येव- 
मादिवाश्चेषु | तच दधा निखयः सम्भवति । सव्वेभवनसमथत्वात् 

 बविरुदस्व्वैध्मीखयत्वेन । अन्यतरवाधादा । अ्रलौकिकापेत्तया 
लौकिकस्य जघन्धत्रात् कन्तेत्नादेलाकसिदत्वात् कन्त बाध एव 
युक्तः 1 ईचत्यादिकन्तु प्रज्तिगुणएसम्बन्धादपि ब्रह्मणो युज्यते. ५. 

तस्मादलोकिकसन्वेभवनसमयत्वादिकल्नापरेै्या लौकिक 



अषुभाग्यम्
 ४ 

|. ध्यास 

 एवान्यतरवबाधौ युकः ततय सल्यखरूप्रादन्धदेव तदिति 

 खयभेवागकय परिदरति सूचकारः। 

 , मोरघेन्नात्मण्न्दात् । ६ । 

, भ्च्तव्यादियुक्तः परमत्या गोण प्रक्ठतिगुणस ल्ल सम्बन्धवःन् 

इतिचेत् न। तथा वक्तं न पक्यते। कुतः! श्रासमशब्दात् 
 आमावा दद्ञेक एवाग्र ्रासोदिल्यपकम्य स एत्ततेत्य॒ताम् | 

प्रासश्रन्दः युनः सव्वषु वेदान्तेषु निगुणपरव्रह्मवाचकत्वन्व | 

सिद्ठः। तस्येव जगत्कत्त लं श्ुतिराद। ननु चौक्तमन्यतर- 

वाधी युक्त इति । न युक्तः खातन्त्यभावैन सगुणस्य कत्ता 

 शौगात्। वैदाख 'प्रमाण्ताः। ततः सव्वेभवनसामथ्यमेव 
 उतिवललभ्यमङ्गीकततव्यम्। | । 

किच्च) श्रस्ति भाति परिलादिष्मवत् त्रह्मगतकत्ततवं 
लोकै प्रतोयते, काथ्त्रात्। तस्मादातथन्दप्रयोगात् गुणाः 

| तौतमेव कन्। ननचाणब्दीऽपि लोकवद्ौषणेऽु। लोके हि 

णृष्टो विष्णुमित्र आदह! यन्नदत्तो ममामति श्रत्र 

तननिष्ट्य मोकतोपदेशात्। ७। 
णवं हिःखुयते। च्रसदया ददमय श्रासीत्। तती वै सद. 

 जावतः। तदामानं खयमङ्रुतेतयुपक्रम्य यदा देवेष एतः 
# द नव ऽजिरकेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठं विन्दते । श्रय 



{ पादः।] अणमाय्यम् | 

सोऽभयं मतो भवतीति प्रापल्चिकधम रहिते बरह्मणि एतस्मिन् 
ूर्वयक्लजगत्कसैरि परिनिष्ठित सुक्लो भवतीत्यघः । तत्र यदि 
जगत्कत्त गौणः स्यात् तच्रिष्ठस्य संसारण्व स्यात्! न 

मोचः। किञ्च) | | 

देयत्वावचनाख ॥ ८ ॥ 
इतोऽपि निशुणएएव जगत्कत्तां । वेदरान्तषु सव्बत साध- 

नोपदेशे युदादिवत् जगत्कत्तां यत्रेन नोपदिश्यते! चयदि 

सशुणः स्यात् प्राक्लतगुणपरिदहाराथः सुसुत्तुभिजगत्कत्ता 
नोपाष्यः स्यात् । पुतादिवत्। अत ईकत््ादयो न सगुण 
धाः! सूत्रचयस्य ईचतिहेतुखाधकलत्वात् चकारः! एवं 

 सूत्रचतुष्टयेन ईचतिहेतुना जगत्कन्तसेपपत्या खृष्टिवाक्यानां 
 ब्रह्मपरत्वमुपपादितम्। अतःपरं स्यतन्बहेतूनाह। सखाप्य- 

यात् गतिसामान्यात् अुतत्वाचति सतलचयेए । | 

नलु किमथ हेतन्तराणि। साधकत्वे एकेनापि तत्- 
सिद्धः अ्रसाधकत्वे शतेनाप्यसिदरिति चेत् ¦ मवम् ₹ूप- 

भदा. इलन्तयाणि नानाविघान्रभोजनढसिवत्। तद्यथा 

य्रामब्दात् तज्िष्टस्य मोत्तोपरेशात् हेयत्रावचनाचेति निगु - 
णस्य खरूपपरतया कायपरतया च काथस्य एुनविधिनिषिध- 
मेदात् दिरूपरेति ¡ एवमुत्तरवापि प्रपिष्यते । तच खष्टि- 

वाक्यानाम् ईतक्ततिहेतुना भगवत्मरत्सुक्तम् । दरदानीं प्रलय- 

 वाक्यानामाड। 

 खप्ययात्॥€॥ 
बरह्मणो न सर््वन्यवहारातोतल्म् । कुतः खाप्ययात् । 



अणुभाव्यम् [ ९ भधाव 

 खसित्रप्ययात्। तच चिद्मरकरणत्वाज्जौवस्योचखते । एवं हि 
 खयते। यतेतत् पुरुषः खिति नाम सता सोम्य तदा 

सम्मतो भवति तस्मादेनं सखपितोत्याचकते। खंश्यपोतो 

भवतोति खपितौति न क्रियापदं किन्तु जौवस्य नाम । तद्व 

 खपितीति नामत यदा सता सम्पद्यते! सति ख्यब्दवाच्य 

अपति लयं ्राप्रोतीलय्थैः। ब्रहरहरव्जीवो ब्रह्म सम्पद्य ततौ 
 वलाद्यधिष्ठानं प्राप्य पुनन इव समायाति वासनारेषात् । 

खगब्द्न चाभेदः। अथतः सच्छब्दसामानाधिकरण्ात् निगुण 

 ल्म्। ननु प्रलये वक्तव्ये कथं सुषुिः। मोच्चातिरिक 

दशार्वां तथा कम्धसम्बन्धाभावादिति ब्रूमः। समुक्तिवाक्याना 
माह । 1 

गतिसामान्यात् ॥ १०॥ 
गतौ सामान्यात् गतिर्मोः समानस्य भावः सामा- 

` मोक्तं सव्ब॑स्यापि भगवतापि तुल्यलात् । एवं डि अयते २ 
यथा सब्बांसामपा ससृद्र एकायनमिद्यपक्रम्य वागैकाय- 

नमितिष्ृ्टान्ताथः निरूप्य स यथा सन्धवखिल्य उदके प्रास 

इल्यादिना लयदृ्टान्तं निरूप्य न प्रेव संज्नास्तौति प्रतिपादय 
 तेिरूपणाथं चत हि दतमिव भवति तदितर इतर- 

भिद्यादिन सब्वेस्य शदब्रह्मव' प्रदशितम्। घ्रादिमध्याव- 
सानेषु शढब्रह्मण एवोपपादनात् सर्वषां वेदान्तानां ब्रह्मस- 

| व मन्वय # इति । किच्च | , 



९ घादः। | अणभाष्यम् | 

्रसत्वा्च ॥ १९॥ (द 
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर््णत् पूीसुचखते । परस्य पूणमादाय ` 

मूणमेवावशिष्यत इति शुल्यवासन्दिग्ध' सव्वकायवं प्रति- 
पादितम् सर्व वेदा यत्मदमामनन्तीति च । चकारोऽधिकरण- 
सम्परतवव्योतनाय । एवं चिद्रूपस्य कएररतानिरूपणेन वेद् 

न्तानां ब्रह्मपरत्र' निरूपितम् । अतःपरमानन्द्रूपस्य कारण- 

लीपपादनेन तदाक्यानां ब्रह्मपरत्वमुपपाव्यते आनन्दमयाद्- 
भिः सतरः । तव तेत्तिरौवभाखायां ब्रद्म्गुप्रपाठकदयेन । 

तवर श्रानन्दमय इति मयरग्रव्ययान्तस्याब्रह्मसेनाजगत्कत्तत 
ब्रह्मप्रपाठकस्याब्रह्मपरल स्यात् इति तत्निराकरणा्थमानन्द- 
मयाधिकरणम् । षडन्दरियश्लरूप्रदयानन्दभेद् नानन्दस्या्ट- 
विधत्वादशटस्चारणि | | 

ननु कथं सन्देहः कथं वास्याब्रह्मले प्रपाठका सङ्गतिरिति । 
उन्यमे। ब्रह्मविदः परम्रा्ि' प्रतिज्ञाय ज्ञयांमे कारणत्राया- 

नन्द्शमप्रवेण्य जडत्परिदहाराय सर्व्वज्नानन्दरूपं फलसुपपरादय 

तनिरूपणथं सब्वोंऽपि प्रपाठक ्रारव्धः तच साघनरेषन्रह्मय णा 

वाक्यादेव निःसन्दिग्धप्रतोतेः फलस्य ब्रह्मत्वं प्रतिपादनीयं 

तताब्रह्यात्रमयादितुलखवचनात् सुखवाचकशब्दानानमेव वच- 

नाच्च सन्देहः आनन्दांगस्यव कारणत्वेन ब्रह्मत्वप्रतिपाद्ना- 
थैत्वात्तदभावै प्रपाठकवेयय्येच्च फलस्य नेकखप्रतिपादनायाम- 
टप्रयोगेण फलरूपेण जगत्कारणएतासुक्ला तसखव मध्य सव्वान्त- 

रत्रसुपपादितम्। तस्मादा एतस्मादिज्ञानमयादन्योऽन्तरत्रामाऽ 
` 

नन्द्मयद्रति। यन्ते च एतमानन्दटमथमामानसुपसषक्रामतोति। 



अणएभाव्यम् । | ५ यावद 

आआदिमध्यरूपै अनद्य फलव्वेनोपपददितम् | तन्निष्टुपकस्याीि 
तत्तल्यफलत्वं वक्तमन्रमयादरोनामपि व्रह्मलनापासमनमुक्रम्। 

तच पूव्वप्तेऽन्नमयादैरिबानन्दमयस्यापि न व्रह्मलम् । शरद 
(५ 

 मयादितुखवचनात्तघव फलसिषेरिति। एवं प्राप्तऽभिषोयत। 
४ 

आनन्दमयोऽभ्यासात् ॥ १२ 

द्रानन्दमयः परमात्मा नात्रमयादिवत् पद्ाथान्तरम् 

कुतः। श्रभ्यासात् | अभ्यस्यते युन: पुनः कीत्तत इत्यभ्यास 

तस्मात् | अभ्यासस्य भद्कल्र प्रूव्वतन्तसिद्म् ¦ यथया पूर्वतन 

श्ब्टान्तराभ्याससस्यागुणप्रक्रियानामधरेयानां षसं कमभद्व 

` लरभेवभेवानन्दमयस्याप्यभ्यासात् पन्वेवल च्यम् । श्रतोऽनु्प 

लात् ब्रह्मलम् । एवमभ्यासः श्रुयते । कोद्येवान्यात् कः प्रार्थ 
 चरेष आकाश श्रानन्दो न स्यात् एष द्येवानन्दयातोत्यथती 

 भ्यासः सुत्या मयडयंत्प्रलतिसतु तुला । युनवचनेनाम्याकेनः 

 प्रबाद्ाद्धदे साधिते ब्रह्मल्म्। नतु दवापत्तिः। उत्तरख 
(1 । साधकलात्। तस्प्ादानन्द्मयं ब्रह्मव । अथवा स नेव रे 
८: रमते स दितौयमेच्छन् सरतावानासेव्यादि 

 'शुतिभिरे वेति खुतेश्च तानि तानि साधनानि कार 
. विला तानि तानि फलानि ददद्धगवान् खग्रीडा्थमेव जगद 

पेणविभ्रेय क्रोडतोति वदिक्निरणौयते। एतदव कार्ड 

इयेऽपि प्रतिपा्यते। अन्यथा -जोवस्य साधनफक्े निरूप 

यन्या सुतेर्जोवपरल्मेव स्यान्न ब्रह्मपरतम् ¦ कार्म बरह्मणोरपि 

जोवशेषल' नापयादेवं सति पूब्वकाण्डेऽवान्तरफलान्यद्रौ तसे 



९्प्रादः। |. अभ्यम् 

 वानन्दस्यान्यानि भुतानि माचासुपजोवन्तीति अुैर्निरववया- 

< :नन्दामकमेव प्रमं फलमिति तदिवक्तमाणा पृष्वे' सामान्वत 
` श्राह! ससाधनं तत्तिरोयें। नद्मषिद्प्रति परमिति। 
, ` अ्रच्तरत्रह्मवित् परं ब्रह्माप्नोतौल्ेः । अत्र परशब्दस्य पू्वपर ले 

तदिव वदेत् । पवये ब्रह्मीक्घाऽग्रे यत्परमित्यादइ तैन साननि- 
 ध्यात्तत एव परं युरुषोत्तमरूपभेवात्ाभिप्रंतमिति ज्ञायते । 

किञ्च। प्रतिवादिना तदाति्मनासिकेव बाच्या तथा 
 सतिब्रह्मप्राप्ो ब्रह्म प्राघ्रोतोव्यथः स्यात् स चासङ्गतः। साध- 

 नसाध्वभावव्याहतिश। श्रतःपरं विशेषतस्तदिवक्लमाणऽनुभ- 

. प्ैकगम्यं तत्खरूपं नान्यमएन गम्यमिति ्ापयितुमन्य- 
` -सुेनाह ! तदेषाभ्युकतेति । अन्यथा सर्वार्थं त्लप्रतिपादिका 
शुतिरेवं कथं वदेत् । तदिलव्ययम्। तथा च तत् पूर्वक 

र ब्रह्मविदः परप्रासिल्तणमथ' विशदतया प्रतिपादययतरेनाभि- 

सुखौकृल्योपण्ह्य खगेषा विदितपरत्रह्मक रक्ता । पृव्ववाक्यो- ` 

 क्रार्यस्य वेशव्यमनया क्रियत इत्यथः सम्पद्यते! ताभेवाह । 

सत्य ज्ञानमनन्त ब्ह्म। यो वेद निहितं गुहायां परमे 

व्योमन्! सोऽश्रते सर्व्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विप- 
 शिता। सोपपत्तिकमानन्दाककत्वमग्रं निरूपणौयमिद्यघुना "` 
 तदनिरूप्य सचिदभौ देशकालापरिच्छ्विवच्चौक्रवतौ।. 
अथवा श्र्ब्रह्मस्यानन्दामके# सल्यपि तस्य परिचि 
ल्वात्र परमफलल्रमत श्रानन्देऽपरिच्छिन्रतलमेव परमफलताव- : 

#* आनन्दात्रकलवे दरति ग०। 



जिकलन्ञापनायालौकिकः प्रयीगः छत 

9... अणमभव्यम्। [९ अध्याय 

| | १ कमिति तदर्मपुरःसरं परमानन्दएवानन्तश्ब्टेनोचयतेऽव् | 
सयः विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । सचिदानन्दविग्रहभिव्यादि 
श्रुतिषु वयाणामयप्येकप्रकमपटितल्ात् दितयोक्तौी तचियतसद- | 

 चरितलेनालुकोऽयानन्दः प्रापसखतरएवैलया्येन वानन्दः स्फर. 
तयानीोक्तः।! , 

| श्रय वेद्नपदाथमाह। यो वेदेल्वादिना । अ्रचेदमाकतम् । 
नायमाता प्रवचनेन लम्यो न मेधया न बहुना सुतेन । यमेकेष 
रुतं तन लग्यस्तस्यष च्राला हणते तनु खामिति खुल्या 
वरशेतरसाधनाप्रा्लसुच्यते !। एवं सति शुतिदयविरधपरि 
हारायात्तरब्रह्मन्नानेनाविव्यानिहच्या प्राक्तघ्राहिदयन 

` शुदलसम्बादनेन घरुषोत्तमपराप्तो खरूपयोग्ता सम्पादये | 
तादृशे जोवे खोयत्वेन वरणे भक्तिभावात् सहकारियोम्धतः- 

 सम्पच्या युरुपोत्तमपरासिमैवतोति नियते । तदव गुहायां 
 परमव्योमानिर्भावः। परो मोयते दृष्वतऽनेनेति तथा । जान 
 मामौयजौवन्नेयपरकारकादैथिधनापि तथा । परमव्योप्रेयसौ- 

भत्याहमेकया 
ग्राह्यः नाह वेद्रिल्य॒पक्रम्य भक्तया त्नन्यया शकय दरत्यारि 

 स्मृतिरणेवनेव सङृच्छते । श्रन्यया ्ञानमरिंणामपि ब्रह्मविदां 
 यरग्राभिरेव स्यात्रवेवम्। ` 

सशक्ञानामपि सिदानां नारायणपरायणः । 
 सहुलेभः प्रशान्तामा कोटिष्वपि महासुने॥ 
` ` ` तस्माकङ्गकतियुकञस्य योगिनो २ म द्ातमनः। 

`  नन्नानंनच पराग प्राय; भ्रेयोभवेदिह ॥ 



९ पादः! | ` 0. अणाभष्यम् | 

` इव्यादिवावः! एतदेवाह । गुहां ददयाकाशे यदा- 
 विभरतं परमं बौमाक्षरामकं व्यापि वेद तस्य पुरुषोत्तम- ` 
 ब्एरूपतात् तवर निहितं स्ापितमिव वत्तमानं यो वेदसः 

भक्तो नह्मणा नित्याविक्षतरूपेण विपशिता विविधं पश्य- 

चित्वं हि विपश्चिच एषोद्रादितात् पश्यच्छब्दावयवस्यं 

यच्छब्दस्य लोपं छता व्य॒त्पादितो विपचिच्छब्दसेन विविध 

भोगचतुरेणए सङ सर्व्वान् कामानश्रत इत्यथः । एतेन पर्- 
प्रा्िपदा्थं उक्तो भवति। एदपुष्टिमार्गोयल्वाद्स्य भक्तस्य 

 खातन्ताः भोग उच्यते। सदभावोक्या ब्रह्मणो गौणत्वम् | 

प्रतएव भक्ताधोनल' भगवतः स्मृतिष्वप्युच्यते। अदं भक्तपरा- 
 धोनः। वशे कुव्बन्ति मां भक्येत्यादिबाक्येः। 
 यद्यप्य्रभोजन दति धातोस्ख्रातौत्येवरूपं भवत्यशृडः 
व्याप्ताविति घातोभेवलयश्रत दूति रूपं विकरणमेदात् पद्- ¦ 
मेदा तथाप्यताशभोजन इति धातोरेव प्रयोग इति ज्ञायते । 
तथाहि! अव्राणनक्रियायां ब्रह्मणा सद्भाव उच्यते । तथाच 

 व्याश्यघंकतवे ब्रह्मणा सहभ्रतान् कामान् व्याप्रोलोल्र्थो भवव्यथवा 

बरह्मणा सदभूतः स जौवः कामान् व्याप्रोलोति। एतौ त्वलुप-. 
पत्नौ । नहि कामवल्नौवकन्त कव्यापनक्रिया करल ब्रह्मणि सम्भव- 

` व्त्तिमडच्वात् । व्यापनं चात सखघोनौकरणमेव वाच्यम् । 

नदि कामानां तथाल खतः प॒रुषायेरूपं भोगशेषत्वात्तषाम् । ̀ 
 पूर्व्वोक्तपरप्रासिव्याक्तिरूपल्ाचास्य तथा्थोऽलुपपन्नः । तेनाश 

पजन ईति धातोरेवायं प्रयीगोऽथेस्यालीकिकत्वज्ञापनाया- ` 

लोकिकः प्रयोगः कतः । . व्यलयो बलमिति सेय छन्दसि 



 अणभाव्यम्। | १ यथ्यायख 

 तदिधानात् ्राप्र्यपरस्ेपदयोव्य्ययेन ग प्र्यात्मभेपटे जात 
इति मोगार्थक एवायं धातुः। एवमेव न तद्श्रोति कद्नन 
तद्स्नोति कश्नेद्यत्र प्रत्यवमाचव्यव्ययेन प्रयोगोऽयधातीरेपेति 

ज्ञेयम् । अन्वया सव्वव्यापकस्य ब्रह्मणस्तत्रिपेधोऽनुपपन्न; स्यात्| 
~.“ -नतु सकामोऽतोपासकस्तदुपास्यच्च सयुं ब्रह दयोरपि 
 कामोपमीग्वणात्। यत हि दतमिव मयति तदितर दृतं 

पश्चतोल्युपक्रम्य यतरत्रस्य सव्वमास वाशचत्तत् केन वां पथ्येदि- 
` व्यादिनाऽन्यदशनादिनिषेधात् ब्रह्मविदः कामोपभोगासम्मरवयेति 
चत् । मवम् । तदेषाभ्युक्रति वाक्येन पूव्ववाक्योक्राथ॑निरूपि- 

 . केचखगियुक्लतवेन प्राक्षतगुणएसम्बन्धस्य तत्र॒ वत्तमशकात्वात । 
तथा सति ब्रह्मवित्प्रायत्रपरत्योरसम्मवापसेः| न च परेद 

 स्यागण्त्सुत्तरस्य सगुणमिति वायम् । परवानुपपसेः । 
 साघनशेषभूतस्यागुणतवं तत्फलस्य सगुएवमित्यसङ्कततर च । 
यद्व पश्यन्ति सुनवी गुणा पाये समाहिता दूति श्रोभागवतवाग्येन ‹ 
गुणातोतयुंसां वङ्करढद गनाधिकार उब्यते यच तच किमु बाय 

 तेत्मरद्शने। 

 स्डबरह्मादतभाने ब्रह्मविदः प्रापञ्चिकम 

यच्चोक्तं ॒ ब्रह्मविदो दं तद्यनानुपपच्या कामभोगासम्भव 
इति तत्राप्युच्यते, यत्र लस्य सर्वम सवश्धूदिति अुतिरख- ८ 

ददन बद्तिनतु 
` प्रपरच्चातोताथदशनं बोधयति निपेघति वा युरुषोत्तमसखरूपन्तु | यावत् खध्मविशिष्ट प्रपञ्चातोतमेषैति तदगनादौ किमाया- तम् । पुरुष स्नददट सन् यद्श्वत चच भाव्यमिलनेन बह्मामवर््ं 

ध्मोलतद् ५ तदपि तख वितिदं परुषस्त्िती महानि । | 



पादः. अणभाव्यम्। र 

एतावानस्य महिमा । भरतीज्यायां ख पूरुषदति खुतिरती न किञ्चित् 
अनुपपन्नं । एवं सति ब्रह्मविदः परपरा पृव्वद् या तत् केनेव्या- 

दिनोचत उत्तरदश तु सोऽत दत्यनेनोचयतदति सव्व सुस्थम् । 

छान्दोग्येऽपि यत नान्यत् पश्चतोत्याददिना भूमखरूपसुक्ता आात्म- 

वेदध्टसब्वंमित्यन्तेन तदिद्धा वसुक्कोच्यते । स वा एष रख्वं पश्च 
नेवं मन्वान एवं विजानन्रामरतिराषक्रड़ ्ाममिथ॒न श्रासा- 
नन्दः स खराड् भवति सब्पैषु लोकेषु कामचारो भवतौति। 

एतच्च लिङ्गभूयस्त्वात् तदि बलोयस्तदपोत्यभिकरणे प्रपञ्चयिष्यते 
अथवा तदेषाभ्युक्तेति वाक्येन पव्ववाक्योक्घव्रह्मनिरूपिके- 

यरुगिव्युच्यते । तत्र साधन फले निरूपिते इल्युच्यपि ते एब निरू- 
प्येते । तथादि । आनन्दस्य फलात् कलेन साधनशेषभ्यूते बरह्मणि 

 तमनुक्ता यो वैदेत्यन्तयर्चाँ ब्रह्मविदिव्येतावतो वाक्यस्य विवरणं ` 
क्रियते । एतेन फलापौ खरूपयोग्यतासम्पर्तिरुक्ता । तत उक्त- ` 
रत्या भगवदरणेन भक्तिलाभे गुहायाम विरतं यत्परमं व्योम 
तस्मिन्निहितः परुषोत्तम एषेति तं निदितमिति लठतौयाय 
दितोया ! तथा च तच निदिषेन ब्रह्मशित्यमे ` पूव्वेवत् ! श्रथ ` 
परम फलत्वात्निर वध्यानन्द्ातकल्मन्तरङ्गभ्योऽपयन्तरङ्गलं खस्मिन् 

 ज्ञापयितुः स्वस्य सव्वेरूपत्वेन सन्वाधिदेविकरूपत्मपि ज्ञाप- 
 चितुमाधिभौतिकादिरूपेणाविभंवितुः भगवानाकाशादिरूपेण- 
 विश्वंतोऽत.एव भवन् आकाशस्येव कन्त लुच्यते । श्रमेऽनरमया- 
~ दौनि चत्वारि रूपाणि पव्ै निरूपितान्यत्तरोत्तरमन्तरङक्- 

तानि । अन्नरसमयशरोरश्तात् प्राणएमयस्तस््ान्रनोमयस्त- ` 
स्मादिन्ञानमयः 



अणभाव्यम्। [ १ चध्वावरख | 

तदिधानात् ्ाप्र्ययपरस्पपद वोव्ध्यवेन शरुप्रतयग्रात्नेपटे जात 
~ इति भोगार्थक एवायं धातुः । एवमेव न तदश्नोति कञ्चनन् 

तदश्नोति कश्चनेद्यत्र प्रत्ययमाचव्यत्ययेन प्रथोगोऽयघातारेेति 
चेयम् । अन्यथा सब्धैव्यापकास्य ्रह्मणस्तत्निप्रधोऽनुपपन्रः स्यात् 

ननु सकामोऽत्रोपासकस्तदुपास्यच्च सगुणं ब्रह दयोरपि 
 कामोपभोगयवणात्] यवर हि दरतमिव भति तदितग् इतरं 
पण्तोत्युपक्रम्य यतलरस्य सव्वमामेवाभत्तत् केन वां पथ्येदि- 
व्यादिनाऽन्यद्थनादिनिषेधात् ब्रह्मविदः कामोपभोगासम्भवश्ेति 
चेत् । मेवम् । तदेषाभ्यक्रेति वाक्येन पून्ववाक्योक्राय॑निरहपि- 

` कैय्गिन्यक्ततेन प्राक्षतगुरसम्बन्धस् तत्र॒ वक्तमशकातयात | 
तथा सति ब्म वित्प्राप्यवपरत्योरसम्मवापे; | न च वद्य 

 म्रपञ्चातोताथेदणनं बोधयति 

स्यारुणत्सुत्तरस्य सगुणलमिति वाचम् । परव्वानुपपरेः । 
साधनरेषभूतस्यागुणत्वं ततफ़लस्य सगुएलभमित्यसष्ततर व 
` चदि पश्यन्ति सुनयो गुणा पाये समाहिता दति श्रोभागदतवाकयेन 
गुणतो तपु सां वङरद णं नाधिकार उच्यते यच तच किसु वाच्य 
तत्मरद्र्शने। । 

` ` चचक ब्रद्मविरो देतद््थनालुपपत्या कामभोगासम्भय 
| ध. इति तताप्ुचने । यतर लस्य सर्बमातैवाश्दिति चतिरख 
 श्डब्रह्माहतभाने ब्रह्मविद् प्रापञचिकभदाद्शनं बदति 

निषेधति वा परुषोत्तमखरूपन्तु 
बावत् खधन्भविशिष्ट प्रपञ्चातोतभेषेति तद्शनारौ किमाया- 

 : = एरुष एषदद सन्य यद्श्टतं चच भाव्यमिलनेन बरह्मामकर्स ।  भपञस्योजञेतदपि तस्य विग्धतिर्ूपं एरुषस्त्ितो मडानित्याद । 



१ पादः। ]  अणभाष्यम्। २३ 

एतावानस्य महिमा । अतोज्यायांच पूरुषद्रति श्ुतिरतो न किचित् ` 
अनुपपत्र। एवं सति ब्रह्मविदः परप्रापः पून्वदश्ा तत् केनेव्या- ` 

 दिनोचयत उत्तरदश तु सोऽश्रत इत्यनेनोच्त दति सव्व सुखम् । 
छान्दोग्येऽपि यत्र नान्यत् पश्चतोत्याद्दिना भ्रूमखरूपसुद्रा आते | 

वेदंशसव्वंमित्यन्तेन तदिद्धा वसुक्णोच्यते। स वाणए्ष णवं पष्य- ¦ 
= न्नेवं मन्वान एवं विजानन्नालमरतिराक्षक्रौड़ च्राममियुन धाता- ` 
नन्दः स सखराड् भवति सवेषु लोकेषु कामचारो भवतौति । 
एतच्च लिङ्गभूयसत्वात् तदि बलोयस्तदपौत्यधिकरणे प्रपञ्चयिष्यते 

अथवा तदेषाभ्युक्तति वाक्येन पष्ववाक्योक्तत्रह्मनिरूपिके- 

 खगिल्युच्यते । तत्न साधनफले निरूपिते इल्यु्यपि ते एव निरू- 

प्येते! तथादि । आनन्दस्य फला कलेन साघधनशेषभूते ब्रह्मणि 

तमनुक्ता यो वेदेत्यन्तयर्चा ब्रह्मविदिःव्येतावती वाक्यस्य विवरणं 
कियते । एतेन फलापौ खरूपयोम्यता सम्पन्निरु्ता । तत उक्त 
रीत्या भगवदरशेन भक्तिलामे गदायामाविर््तं वत्मरमं व्यीम 

तस्मिन्निद्ितः पुरुषत्तम एषेति तं निहितमिति ठतीया्यं ` | 

दितोया। तथा च तत्र निददितेन ब्रह्मशेत्यये ` पूव्वेवत् । श्रय 
परम फल्वातनिरवध्यानन्दावमकत्मन्तरङ्भ्योऽपन्तर ङ्त्व खस्मिन् 

ज्ञापयितु' स््वैस्य सव्वैरूपत्वेन सव्वधिदेविकरूपत्वमपि ज्ञाप- 
वितुमाधिभौतिकादिरूपेणविभेवितु' भगवानाकाशादिरूपैणण- 

 विर्ंतोऽत. एव भवन् आकाशस्येव कत्तं लुच्यते! श्रग्ेऽन्रमया- 

 दौनि चत्वारि रूपाणि पूव निरूपितान्यत्तरोत्तरमन्तरङ्ग- 
 द्द्रतानि ' अन्ररसमयशरोरश्डतात् प्राएमयस्तस्मा्नोमयस्त- 

स्मादिक्ञानमयः 



३8. अणुभाष्यम् । | ९ सध्यायख 

 कधिस्ेतानि रूपाणि विक्रारासकतात् प्राताग्येवेतै- 
 भ्योऽप्यन्तरङ्ञो विसुक्तावि्यो जोवषएवानन्दमय उच्यत इत्याह । स॒ 

` प्रतिवक्तव्यः। अग्रिमप्रपारके ्डगुण अ्रधोदिभगवो ब्रह्मेति 
षष्टो वरुणस्त दोत्तमाधिकारामाएवात् खयं ब्रह्मसखरूपमनुक्ता 

 तपसाधिकारातिशयक्रमेण खयमेव चरास्यतोति तदेव साधनं 
सव्वैी पदिष्टवान् । तपस ब्रह्म विजिन्नासखंति। ब्रह्माति- 
रिक्रन साधनेन न तत् न्नातु श्यभिति न्नाप्रनाय तपो ब्रह्मेति 
सव्वेचोक्तवान्। तथाच तपसा साधनेन ब्रह्मवेन न्नातानि 

रूपाणि प्राकतानोति विचारक्ेणन व्ल शक्यमिति। तर्हि 
 यनग्रद्मविषयकप्रश्मसाधनो पदेतत्कारणपूल्वा तिरिक्त्रद्यन्ञा ना नां 

परम्परा नोपपद्यत इति चेत्। मेवम् । भमवतो हि विग्रूति- 

 रूप्राखनन्तानि । तत्र येन रूपेण यत्काञ' करोति तेन रूपे 
समर्थोऽपि तदतिरिक्ं न करोति । तथेव तक्ञोौला यतः } तथा 

चान्रमथादिरूपः त्द्रा्येव फलानि ददाति ! हौनाधिकार्ि्णिं 

तावतवाकाङ्खानिद्न्तिमिवति। एवं सति यादशेनाधिकारे 

 एन्रमयखरूपक्नान भवति तादे तस्मिन् सम्पन्ने तत् ज्ञानमपि 

` तथा! एवमेवोत्तरत्रापि । तथा चाकाथादिरूपमाधिभौतिक- 
 स्वरूपसुक्ता ्राध्यात्मिकं तत् युरुषरूपं वदन्ती प्िरूपमद्् । 
 यतस्तनव रूपेणाधिभौतिके रूपे आध्यालिकस्य पुरुषख प्रवेशस्त- 

 दुक्ञं वाजसनेयिशसायाम् । पुरक दिपदः यरचचक्र चतुष्दः। 
यरः स पक्वो श्वा ुरः युरुष आविशदिति । वसुतसतु पुरुष एवः 

परन्तु पुरःसष्बन्धो सन् पचो श्वा युरःशरौरास्थाविशदित्सयं 
 भक्लतोषु॒ विविधास पवबेप्राक्लतस्यकविधस्य प्रभेभोऽनुचितीः 



९ पादः । ]  अणभाव्यम् । 

अदयपि तंघापि खप्रेशं विना न किचिद्धावोति गंतिप्रतिबन्धक- 

सुलव्रयालोकिकया गल्या प्रविशामोति ज्ञापनाय पर्तिभिवनं। 

सहि तादृशः श्रतणएव दिपदखतुष्यद् इत्यकम् । आधिद्विक 

एकएवेति यः पव्वेस्ेति सन्वतोक्तम् । | 

| नन्वानन्दमयेऽप्य वसुक्तेनायमपि परमकाष्ापवरूपः किन्तु 

सू्ववोकरभ्योऽतिशयितघश्चवान् विभ्रूतिङृपएव । न च शिर आदौ 

नामानन्दरूपतवेनेवोक्तेरय' परमामेबेति वाच्यम्! श्रत्रमये 

` यथाऽवथवानान्तद्रुषल तथा आनन्दमयेऽपि तेषां तद्रूपत्वाद्न्यथा 

तस्येषएव शरोर आतेति न वदेत् । शरोर डि पूर्वोक्त तत्स- 

स्वो हि शारीरस्तद्धिन्नः प्रतोयते! तथा च परन्रह्मल' खान्या- 

 च्मवत्वद्च धम्य सव्वश्युतिविर्दम् । नन्वेतदतिरिक्त्चेत् ब्रह्म 

स्यात्तदानन्दमयादन्योऽन्तरश्राका ब्रद्मेत्यपि वदेत् नलेव- 
 मतोऽयं परण्वं इति चेत् । न! च्राध्यासिकरूपाणभेवात 

निरूपणात् तेषां च पञ्चरूपत्ात् तावतामेव निरूपणं श्रतोऽस्मा- 

दन्य एव पर् दूति प्रापे प्रतिवदति। आनन्दमयोऽभ्यासात् । 

श्रनन्दमयश्ब्दवाच्ः परएव । कुतः अभ्यासात् तस्यष 

एव शारोर असा यः पृत्वेस्ये्यतमयादिषठ सव्वववामलेना- 

नन्दमयस्यव कथनात् । | 

ननु न किचचिक्ानमच पथ्यामः। किच्च । श्रानन्दमयस्येव 

सव्वैता सत्वेन कथन्ानन्दमधेऽपि त्येष रएवैत्यादि न वदेदय- 
भेव पूव्बस्यातरेति बदेदतो नानन्दमयः पर इति चेत् । उच्यते । न 
डोष्वरादन्य ¦ सर्ववषाभेक श्रामा भवितुमहति ! तस्यानन्दरूपलं 

ते तस्येवा नन्दस्छान्यानि गतानि माचामुपजौवन्तोति। रसौ 



चेसः रस्थं द्यवाय लब्धानन्दौभवति । क्वान्धान् कः 

प्राखात् यदेष आकाश श्रानन्दोन स्यात् । एष ह्यवानन्द्या- 
 तीद्यादि श्ुतिभिनिंरीथते। एवं सति तदेकवाक्यताय प्रक्घ- 

तोप्यानन्दमयथनव्दस्तदाच्यवेति मन्तव्यम् । अन्यया अानन्द्म्- 
 यादन्योऽन्तर आतेल्यपि वदेत् ननक्रमाध्यासिकानामेवात् 

 निरूपणादिल्यादौति चैत्। न। उक्षरोत्याधिद्विकस्यान्ते 
निरूपणात् । श्रतएव भारगव्यां विद्यायामपि गोर. 
मयादिज्ञानानन्तरमपि  एनब्रद्मजिन्नासोक्षा नत्रानन्दमय- 
क्नाने। न हि शगोराध्यासिकन्ञानाथ प्रहत्तिः किन्तु 

ब्रह्मज्ञानायंमेव। अपोहि भगवो ब्रह्मति प्रश्रवचनात्। 

किच्च ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यपक्रमादन्ते च्रेयानन्द 
 गणनासुक्ला स यश्चायं पुरुषे यथ्चासावादिव्म सणएक इति 

 वाक्छेनब्रह्यविदि परुषआदिले च तदेवात्र ब्रह्म प्रतिषितः 
` मिति तदानन्दोऽपि तथैति तयोरानन्दयोरक्यम् एवं र्-प 

ब्रह्मेति यो वैद तस्य क्रमेणाव्रमयादिप्रसिसुक्ता अन्ते बद््धेत 

मानन्दमयमामानसुपसंक्रामतोति। एवं सल्यपक्रमे परप्राप 

 फलत्रेनोकैः उपसंहारेऽपि तवैव भवितव्यल्ादानन्दमयप्रापते 
` रेवान्ते फलत्वनोक्रस्तदुत्तरमन्यस्यानुक्तंरानन्दमय एव पररः; । 
॥ ` ननपसंक्रमणं ह्यतिक्रमणमतो न तथंति चेत् । इन्तेयमति 

 क्रान्ग््दार्थाखनतिभेति। यतः संक्रमणशब्दः प्राध्यर्थक 
 सव्वेच खूयते च्रतएव रवेमंकरादि राशिप्रासो तत्तसंक्रमणमिल्य 

चते! नचेयं न परमसुक्गिः अस्पाज्ञोकात् भेत्येति प्स 
अतएब पुरुषोत्तमानन्दानुभवे सत्यतुभवकगम्योऽयमानन्द 



पादः । | | अणुभाव्यम् अ 

नोवाजिषय दतिन्ञाला लोक्वेदकालादिभ्योऽपिन विभे- 
गिति यतो वाच इति क्षोक्षेनीकवतो न्यथा चानन्द मनसोऽय- 
1म्यत्वसुक्रा विदानिति कथं वदेत् । णवं सति सोऽश्नके सर्व्वान् 
णिनान् सद त्रह्मणा विपञ्चितैत्युचि यत् फलमुक्तं तद््वान्तं 
वेहतमिति ज्ञायते । न्यया अस्माल्लोकात् पेत्वेत्य क्तत्वात् टेा- 
7 वन भयानुपखित्या तन्निषेधासम्भवृः । कामभोगासम्भवश्च | 
प्रतएव सामानाधिकरणमनुक्का आनन्द ब्रह्मण इत्यक्तम् । एतेन 
लो किक पूव्वदेदं त्यक्ता साक्ताद्गगवद्जनोपयोगिनं भगवद्िभरू- ` 
त्यासक सङ्गतं प्राप्नोव्यारौ। तथाहि, देहन्दरियप्राणन्तः- ` 
करणजोवातमकोहि सङ्ातः! तच स्थलं शरोरमादयविश्रति- 
रूपम् । दितोयं स्य्टम्। ठतौयं सन्वेन्द्ियसम्बन्धिवेनेन्धिय- 
रूपलन चान्तःकरणातकत्वेन चेन्द्रियान्तःकरण रूपम् | तुरीयं 
जोवतच्ात्मकम्। यत्र गुद्धायां भगवदरणेन परमव्योमावि 
भावस्ततः प्रणनम्दात्मकं पुरुषोत्तमखरूपं फलसू-पं प्राप 
उक्तखगयरोत्या तेन सह॒ सन्वेकामाश्ननमेव मनोवागविषथा- 
नन्दनद्न ` तद्वान् भवतोति वाक्येकवाक्तावगस्यते । 

अथद् विचायते | पुरधक्र दिपद इति तौ व्तुतस्त॒ पुरुष 
एव परन्तु पुरःसम्बन्धो सन् पक्तौ गत्वा पुर्राविशदिति निरू- 
पित। प्रकते चात्रमयादयस्तथे वक्वा : | एवं सत्ये करस्थां पुरि ५ 

बहनां तेषां प्रवेशो न वक्तमुचितः प्रयोजनाभावादित एककस्य 
परि तथा वाच्यः | तच कौटश्यां तस्यां कस्य प्रवेश इति विचारय 
माणे _ प्रालतलनब्रह्मल्योरविशेषात् विनिगमकाभावत् सर्गव॑षां 
सब्वच प्रवशोऽग्रवेशो वा भवेदिति चेत्! अवेदं प्रतिभाति । ` 



 अस्राल्लोकात् प्रत्येति वाक्ये इदम्शब्दप्रयोगात् प्राक्लतगुणमयं | 

 प्रपच्चमतिक्रम्य गुणातीतं प्रपच्ं साकताल्ीलोपयोगिनं प्राप्रीती. 

द्यवगम्थते। तव्मापैव भगवद्धाम सम्पन्ने पून भगवदिरह- 
 भाकेनातितीत्रलेन सर्व्वोपमदिना शरोरन्द्रिवप्राणन्तःकरणानि 

 नष्टान्येव स्थयेदि तत्तद्रपं ब्रह्म यदि तेषुतेषु न प्रविष्टं स्यात्। 

जीवस्य च ब्रह्मेव लयेन, लोलारसानुभवेन नाश्णव सः । तया 
च तत्तद्रपं ब्रह्म तेषु तेषु खितमिति न तैषां नाशः ¦ जौषेत्वा- 

` नन्दमयः एुरुपीत्तमः प्रविगतीति रसाककलादानन्दामकमेव 
विरहभावरसाधिमनुखय पश्चात् प्रादुभूतम्रभुखरूप प्राप न 

विभेति कुतश्रमेति वाक्येन लोकात्तदभावसुक्घा एतशं इवावन 

तपति किमदं साघु नाकगर्वं किमह पापमकरवमितिवाक्य- 

 वेदादइयाभाव उच्यते, शरौरप्राणमनोन्तःकरणएजोवालसमनां शरो- 

रत्वं वाजसनेचिश्णखायामन्त्यीमिव्राह्मषे पयते । यस्य सर्व्वीणि 
भतानि शरौरं यस्य प्राणः रोर यस्य वाक् शरोरं यस्य चकत 

शरोर यस्य यों शरोर यस्य मनः शरौरं यस्य लक श्र 

मित्यादेरन्ते यस्यासा शरौरमिति। अतर प्व्वोक्तनिगुणदेहानां 

 भगवच्ररणएरेणजतवेन भतरूपलात्क ब्रह्मरोरतं। ततात्रम- 
` यतत्प्रवेशेन तल्स्यितिः प्राणष्वपि तथा । ज्ानेन्दियेष विन्नान- . 

` मयप्रषेशात्तया । मनसि मनोमयप्रेणात्तथालं । जोषैत्ानन्दमयः- 

( प्रविशतीति तथावमतीयुक्घ' पचचित्रयकनं श्रानन्द्मयस्य सरूपं । 
विशेषतीवक्तमश्कमिति यः पूर्वस्येति सर्व्वतोकतं। भरोरप्रमेश- 

 म्रयोजनकपक्निरूपितवं पच्चसखपि साधारणमिति तेषु तथा वदन्त्याः । 
+ विसूतिभूतरूपलात् दूति क | 



९ पादः । | अणुभाव्यम् । 

 नन्देमथेऽपि तथेवोक्तवतो श्रुतिरिति चेयं । एवं सति स्य्भमणि- 
सम्बन्धेन रजतारेदमलत्वमिवोक्तप्रकारकप्रवेणादाखयाणणमपि 
तत्तदातसकत्वभि्युचते। वसतत परोच्नवादोऽयमिति ज्ञायते । 

तथाहि ! ब्रह्मविदाप्नोति परमिति वाक्येन ब्रह्मविदः परप्राधिं 

सामान्यत उक्ता तत्तात्पथ' सतयं ज्ञानमित्यु चोक्तं । तत सव्वास- 
भाववान् भक्तो भगवता सह तत्सखरूपामकान् कामान् मुक्त 
दयक्तव्यास्यानेन तदर्योऽवधायंते । उक्तमक्तस्य सदेव विरडहभावै 
तु विशेषतः प्रियसखरूपातिरिकतास्यृ्या अननप्राणदिरूपः स एवेति 
ज्ञापनाय तत्तद्रूपववमुच्यते। तेन परमप्रेमव्ं सिध्यति । ततो 
भगवद्ाविर्भावै सत्यपि पूव्वभावस्यातितोत्रलेन ज्ञानादिसव्वति- 
रोधानेनायिमरसानुभवो न मविष्यतोति खयमेव तदनुभवाव्मको 

भक्तौति ज्ञापनाय विन्ञानरूपत्वसुच्यते। तदालुभवविषयः प्रकट 

श्रानन्दमच इति तत्खरूपसुच्यते । तत निरुपधि प्रोतिरेव सुख्या 

नान्यदिति ज्ञापनाय प्रियस्य प्रधानाङ्त्वसुच्यते । तदा परियेच्चणा- 

` दिभिरानन्दात्मकएव विविधरसभावसदोद् उत्मरयते यः स 

दतिणः पक्त उच्यते । ततः खशादिभिः पूव्वेविलच्णः प्रकष्टानन्द् 

संरोदोयः स उत्तरः पत्त उच्यते । नानाविधपक्तसम्बरहात्कला- 
` त्तयोः पक्योभक्तं तयात्र । स्थायिभावस्येकरूपत्वाद्ात्मलसुच्यते 

यतस्ततणएव विभावादिभिविविधभावोत्पत्तिः । परप्राभिखधनौ 

भतन्रद्यक्ञानदशय तदानन्दोऽपि यः परूव्बमनुभृतः स गणितानन्दः 

इत्ये तदानन्दानुभवानन्तरं ठच्छत्वेन भातोष्टगतावसाघनलेन 

खेन्-पतोऽपि तस्माद्यनत्व' चेति एृष्ठभागादपि दूरस्थितपुच्छ- 

रूपत्व' ब्रह्मण उच्यते । एुरषोत्तमाधिष्टानलात् प्रतिष्टारूपल' 



च । एवं सल्यचरादय्यत्तमवेऽपाप्रधानौभय भक्कामपूरणकनले = 

ऽस्ावना विपरोतभावना च सम्भवति | तद्भावायासन्नव | 

स भवतोत्यायक्त' | खानुभवाभावेऽपि गुरूपदेशेनापि तद. 

 स्तित्माचमपि यो जानाति तं ब्रह्मविदः सन्तं सत्वधन्यविषि्ं 

वमानं च बिदुरिलगरे बददस्ि ब्रह्मेति चेदिव्यादिना। 

ब्रद्मासचक्नानेऽसन् भवतीद्यक्ञा तदस्तिलन्ञाने सन् भवतील- 

गङ्गा संतभेन' विदुरिति तच््वेनान्यज्ञान' यदुक्त तनोक्षुरुषोत्त 

मानन्दानुभववन्तं ज्ञानक्रियाविशिष्टं जोवं वत्तमान विदुः| 

 श्रननुभषे केवलं गुरुपदेणादिना ताटटकनद्मास्तित्वन्नाने खरूपतः 

सन्तंतं विदुर्नतु ज्ञानादिमन्तं। तदषन्नाने ललौकतुल्य- 

५  मितिश्रुतितात्मयभमिति ज्ञायते | 

एवं विचारचातुय्येवद्धिः सद्धितरेजाधिपे ॥ 

 आनन्दमयतानन्दसन्दोहायावधायते | 

नन्वानन्दमयस्य न ब्रह्मता वक्र शक्या । मयटो सौक्रे विका- 
राधिकारविहितलादिलयाशंक्य खयमेव परिहरति, 

विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचर्यात् ॥ १३॥ 
अनेनव. पूवेसूताथः सिद्धो भविष्यति। विकारवाषी 

(८ । शब्दो मयट्प्रल्ययो यसिंस्तदिकारशरब्दं तस्मात्त्छब्दवाच्य' ब्रह्म न ॥ 
८ | भवति ! ब्रह्मणोऽविकारित्वादिति चेत् । नात बिकारे मयर 

किन्तु प्राचय्यात्। प्राच्यैः ्रतति प्राप्नोतीति प्राचुयात् । | 
` . तथाच पाणिनिः। तत्प्रक्तवचमे मयटः). 

प्रसृतं वचनं ततप्रक्लतवचन' तस्मिन् मयग्र्यो भवकी- 



स्यादः।] अणभाष्यम्। 

व्यर्थः । प्राचर्थर् पृव्वा पेत्तयाप्याधिक्यन कोद्यंवान्यात् कं 

प्राखादिति वाक्य प्रकषण सुतं अ्रतो मयर पृव्वापेच्तया प्राचुय- ` 

 मयते। एकदटृशनिर रेन तदथलक्षण्या प्राचयः। प्राचयन ` 

प्रसुताथवाचकत्वादिद्यष इति वा) छन्दसि व्यजव्यतिरिक्षस्ले 

मयटो विकार विधानामावत् व्ाकरणमप्यथनिणायक विन्ना- 

 नमयानन्दमयशन्दो पश्यन्नपि पारिजिमेयद्खतयोभएषायां च्यच- 
ग्डन्दसोति कथमवोचत् | अच केचित्सर्वं विष्ठववादिनी विका- 

राथत्वं वदन्ति अुतिस्नतादरौनामथान्ञानात् तत् वेद्ादयर्थ- 

विद्विभगवतौ नवमावतारकायै ज्ात्वोपेच्यं। योऽथस्तमवो- 
चाम। शब्दवलविचारेण मयटो विकाराथत्वं निवारितं, 

प्रथवलविचारणपि निराकरोति) 

तद्धतुव्यपद्शच ॥ १४ ॥ 
रेतुत्वन व्यपदे हे तुव्यपद्ेशः तस्य डेतुव्य पटे शस्तद्तुव्य पदेश- 

स्तस्मात् । एष द्यवानन्दया ति | आआनन्दयतोत्यघः । सव्वैस्यापि 
विकारभ्तस्यानन्दस्यायमेवानन्दमयः कारणं ¦ यथा विक्षतस्य 
जगतः कारणं ब्रह्म अविक्षतं सिदरपमेवमेवानन्दमयोऽपि 

 कारणत्वादविकतोऽन्यया तदाक्यं व्यथमेव स्यात् । तस्मान्रानन्द्- 
मयो विकाराथंः। चकारः समुचय वदन् सूतदथयेनेकोऽघी 
मघ्ये प्रतिपादित इत्याद । | 

ननु किमिति निबन्धेन सूत्रतयेणवं वण्यते । अन्रमयादिव- 
दुपासनापरत्वनापि शरुल्यपपन्तेः। पकत्तपच्छादित्वेन मीद्- 

"प्रमोद्धादौनासुक्तवाच । तस्मात् ब्रह्मतेन साधितमपिआव- 

 श्यकोपपत्यभावात् न ब्द्मपरलमिति प्राकेऽभिधौयते। 



| अणुभाव्य
न् ॥ 

| ६ सध्या
. | 

मान्लवणिकमेव च गम्यते ॥ १५ 

स्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म योषद् निहितं ग॒ह्ययां परमे 

व्योमन्! सोऽशते सव्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विप्रितेति 

मन्लः। मन्तेणभिधथा हत्या प्रतिपाद्य मान्तवर्कि। तदुप- ` 

पादनव्रय तदेव सुख्यतया च्नायते। यल यदुद्दिष्टं तदेव 

सुखतया ज्ञातव्यं । उपपादनोयं च सन्दिग्धं! तत्र ब्रह्मण 

विपशितेति सन्दिग्धं सर्व्वन्नं ब्रह्म तस्य ह फलत्वं वाक्यनाप- 

पायते। फलन्तु सर्वैः लतो ् रानन्दः। अभ्यासात् सुतत्रमित्यवो- 

चाम ! भिरपाप्वाद्दिकन्तु सुत्यथमेव । पुरुषविधत्ाय । लोके 

हि अन्तर्भृते बहर्वष्टितं च तदाकारं भवति जौवीऽत्र सख्यः । 

 करतन व्यपदेशात्) स च वसुतो दंसरूपः ! यरुषाधिकारकं 

दि शस्तं} तेन घुरुषशररौरे तदाकारः सव्वं फलं प्राप्नोति । रतः 

पुरुषं हं सरूपेणानुवण्यति ! पच्चसखपि ारौरश्रासा जोव एक 

एव । तव्रान्रमये निःसन्दिग्ल्रात्तस्यषं एव आत्मति नोच्यते | 

दितोयादि प्रथमोक्मेवातिरिश्वते । तचानमये दस्तेन प्रदरश्य- 

जिव निःसद्दिग्धं व्याख्यातं। तदन्तरोहि प्राण श्रान्तरव्यव 

 हारकारणं। बलभोजनविसगौदिषृपयोगात् । तख स्वार 

आकारे परिनिष्ठितः एथिव्यां । एवं लौकिकव्यवहारायं वाद्या- 

 यरुषः। श्रादेथः क्चोदना। ब्राह्मणानि सशेषारि। ` 
` अर्वाक ब्रह्मकलत् प्रतिष्ठा । तदनु नानाविघवागादि. 

# गोयते इतिवा पाठः| ४ क 



साधनवतः फलं विज्ञानमयः । ततर खदा रापः टतौया- 
ध्याये त्वथमर्यो विस्ररेण वच्यते। यथोक्तकटेत्वात् कमसुक्तिः। 

तसल्ली व्रमोयमाणानुष्टोयमानौ धम्म योग सुखलत्रादावा । 
अधोभागोमहर्लीकः तादृशस्य ततोऽ्वाक्संखटल्यभावात् । ततो- 
ऽपि ब्रह्मविद् ्रानन्दमयः फलं । तस्य खरूपस्येकत्वात् ध्- 
सदेन भिरःपास्छादि निरूप्यते । तख सुख्यतया ग्रौतिषिषयतं 
धञ्मस्तिरः । मोदप्रमोदरौ अपरिनिहितपरिनिषितावानन्द 

तिश्योौ| भानन्दसु खरूपं साघनरूपलात् ! ब्रद्मपच्छभमिति 

 सोकौ तु सचिदश्बोधकौ कैवलानन्दलपरिहाराय। श्रपरो त॒ 

 स्लौकौ मादाव्यज्ञापनाय वाखगोचरागोचरमेदेन अवान्तरा- 
नन्दासु सव्व तस्मानुनतया तदुत्कषेत्ववोधनाय ! तस्मात् 

स्वत प्रपाठके मान्तवरिकमेव प्रतीयते अतोमुख्योपपत्ते- 

्विव्यमानलरेनानन्दमयः परमात्मेव। चकारो मध्ये प्रयुक्तो 
विधिसुखविचारेणाधिकरणएसंपरूरत्ववोधकः । निभेधसुखेन च 
चतुःसूचददमेवाधिकरणं युनर्विचार्यते सुट्टत्वाय । ए 

इ दमत्राक्ूतं । जौवएवानन्दमयो भवतु । फलस्य युर्- 

माथेत्वात्। स ब्रह्मविदानन्दमयो भवतीति खर्गणदिसुख- 
वद्लौकिकमेव रूपं आनन्दमयं जौवस्य फलभूतमिति भास 

ऽभिधघोयते ॥ 

नेतरोऽनपपत्ते ॥ १६ ॥ 

(५ इतरोजौवः न। आनन्दमयो न भवति। कुतः! भ्रनुष- 

 `अत्तेः। जोवस्य फलरूपलमातेणानन्दमयलं नोपपद्यते । तथा 



` ४8 ` अणुभष्यम्। [ ९ अध्याय 

सति तस्य खातन्त्येष जगत्कर्ट सेव्यलोकिकमादहाव्यवत््ेन निर- 

परं नोपपयेत अरतीन जोव प्रानन्दमयः ॥ 

 मेदव्यपदेशाच ॥ १७॥ 

दूतोपि न जीवः चानन्दमयः। यतो भेदेन व्यपदिष्यते। 

रस शछेवायं लध्वृानन्द्रौभवतोति। आनन्दं }5स्याम्तोव्या- 

नन्दी । रष श्ेवानन्दयाति । आरनन्दयतोत्यथः । चकारात् 

सद्येन जोवो नानन्दमव दति निरूपितं । तद्द जङ़ोभववा- 
 नन्दमयः। न) श्रान्तरलान्न कारूपोभवति। किन्तु कारण 

पः सखमतेनास्येव । मतान्तरे प्रक्षतिभवत् । तत्रिवारयति 

कामाच नान्मानापेक्ता ॥ १८ 

५ (8 जडा प्रति नीस्तोति कारणत्वेन निराक्तव } श्रयतडा क्या 

न्यथानुपपत्या सच्चपरिणामरूपा कल्पमत । सा कल्यना नोप- 
 पदयते। कुतः! कामात् । ् रानन्दमचनिरुपणानन्तर् सौऽकाः 

 मयतेति श्यते। सकामथेतनधन्धषः । श्रतेतनएवानन्दः 
मय इति। चकारात् स तपोऽतप्यतेव्यादि। अतोऽनुमानः 

वातम् पिरत. 
अस्िन्नस्य च तद्योगं शसि ॥ १९ । 

इतश्च न जड श्रानन्द्मयः। अस्मित्रानन्दमये श्रस्य जवस 

४ ५ च आनन्दमयमाकानमुपसंक्रामतोति तेन रूपेण यौगं गपि | 

फलन् कय यतोति 1. न हि जोवस्य जडापत्तिथक्ता । ब्रह्मेव | 



१्पादः)] ` अणएुभाव्यम् । 

सन् ब्रह्मापेतौतिवदस्याप्यथः। तस्मान्नायं जोवो नापि जड़ः 

पारिशेष्यात् ब्रह्मवेति सिदं। | 
यें पनरधिकरणभङ् कुवन्ति तेषामन्तानमेव । यतस्तरप्या- 

नन्दमयः कः पदा इति वक्तव्यं । न तावञ्जीवः तस्य ब्रह्म- 

ज्ानफलत्वेन ब्रह्मणा विपञ्ितेद्यानन्दमयस्योक्रल्ात् ! श्रय 

जडः खगवत् तदा किमा शित इति वन्नाव्य' । जडाभितत्वे कम्च- 

फलमेव स्यात् । न्नानस्याप्यवान्तरफलमिति चेत्! म! तदि 

 किमानन्द्ात् तस्यातिरिक्त फलं भविष्ति | जडचिद्रपताया 

पूव्बमेव विद्यमानात् अस्य वानन्दस्यान्यानि श्ूतानि माता- 

सुपजोवन्तोति युतिविरोघञच। युच्छत्वन ब्रह्मवचनात् प्रदष इति 

चेत्। तरिं स एकी ब्रह्मण ्रानन्द् दरत्यतापि षष्ठया भेदनिर्देशात् 
ब्राह्मणः परमपुरुषाधेत्वं नाङ्गौङ्कथात्। उपक्रमाद्दिसव्वेविरोधश्च 

 पूर्ेभेव प्रतिपादितः यदप्यधिकरणमन्यथारचितं ब्रद्मयुच्छ- 
मिति तच न प॒च्छस्य ब्रह्मत प्रतिपद्यते । येनान्यथा समाधानं 

भषेत्! किन्तु ब्रह्मणः युच्छत्मिति पृन्बन्यायेनेद पुच्छं परतिषठति- 

वत्] तच खुतिबाघो ब्ह्मणाप्रश्क्यः। मौख्य चतत् ! श्रानन्द- 

मयस्मैव ब्रह्मत्वे न कोऽपि दोषः स्यात् । आरनन्दमयस्यान्रह्मत्वं 

परिकरुप्य तत्पच्छत्ेन ब्रह्म वेदबोधितमिति ज्ञाला तत्समाधा- 

नाध यतमानो महामूट इति विषयफलयोः किंसुख्यमिव्यप्यनु- 

सन्येथं । पुच्छत्वोक्तिसतु पूव्बभावित्राय। च्रतएव ज्ञानविषयलं 

प्रतिष्टा च आनन्दमयो ब्रह्मण्येव प्रतिष्ठित इति च्रताऽबयवा- 

८: वेयविभावो भाक्त इति तु युक्तं प्राण्मयादौनामपि तथावात् 

` श्रन्तखितस्य बाद्यातुरोषैन तथालमिति सव्व सुखं । 
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 अन्तसदर्मोपटेशात् ॥ २० ॥ 

अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो ग्यते हिरण्मय 
िरयक्तेणः च्राप्रनखात्सव्एव ससुवशंस्तस्य यथा कथास पुषड-' 

रौकमेवमचिणौो तस्योदिति नाम स पष सरव्लेभ्यः पारय 

उदितः। उदेति इवे सर्जभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेदेत्यधिदबतः- 

मथाध्याममय य ` एमोऽन्तरङिणि पुरुषो दृश्यते दृत्यादि । तते 

सं्यः। किमधिष्टाढदेवताश्रौरमादोखित् परब्रद्मेति। 

ब्रह्मणोवा शरीरमिति तदथेभिदं विचायते हिरण्मयशब्दः 

सुवरविकारबाचौ श्रारोखित् प्रकाशसाम्थेनानन्दवाचोति' 
 ब्रह्मविदाप्रोति परमिल्युपक्रम्य. श्रानन्द्मयस्य फलत्वसक्ञा 

दितौयोपाख्याने स॒ यथायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः सय 
एवंविदिति साघनस्यानन्दमवमातानसुपसंत्रम्येति फलं श्युतं । 
तत्र॒ सवितरि विद्यमानस्यात्रह्मत्े फलं नोपपद्यत द्रति 

 -विचारारश्भः] तत्र हिरण्मयगब्दो विकारवाचौ केथनखाद््य- 
खोयन्ते णरोरधन्चाः। खता वा एषाल्रगमे ध्यावत्केशग्मभ्थिति 

 शरोरमन्तरा नोपपद्यते। परिदश श्राधिद्विकादिवचनशर 
बाधकं 1 चरतः सव्वेया तच्छरोरमिति तु मन्तव्यः चात्तुषलाच 

 इन्दरियक्लच्च खयते। यथा कप्यासं युण्डरोकभेवमक्तिणौ 'तथ्येति 

 कपेरासः भासनं । ्रारक्त' तस्यासनं भवतोति ¦ अरसभ्यतुखतां 
च) अतो देषेद्दिययोविंयमानलात् जोवः कश्चिदधिकारी सू 

 मण्डलख इति गम्यते । फलं तसरायुज्यहारेति । चरथो्येत एष 

 सव्रभ्यः पाप्य -उदित इति श्रपहतप्रा्रलादिषश्षखवण्णत् 
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वयदीषस्यापि. विद्यमानलात् ब्रह्मण एव केन वित्निभित्तेन 
रोरपरिग्रह इति। तस्य च शरौरख कञ्मजन्यलाभावाद्प- ` 

तपाग्मल्वादि संगच्छते। सुवर्सशरौरत्मपि अलौकिकत्वात् ` 
यण 'एव संगच्छते। शरोरवदिन्द्ियख्यापि परिग्र डः । वखमाच- 

रियदात्रासभ्यता। खावरापे्या जङ्मस्योत्कषटत्वात् खाव- ` 
तवयवोपमानवन्नङ्गमावयवोपमानं खावरस्यापौति सव्वे्रह्म- ` 
पवाय श्ुत्यक्रत्वाच । तस्मात् ब्रह्मणो एवेदं शरीरं द्व्येवं प्राप ` 
इच्यते । अन्तस्तदम्मो पदेशात् । 

अन्तटश्यमानः परमात्मव । कतः । तचम्मोपदेणात्। तस्य ` 

इह्यणो धम्मं उदिव्यादिधम्मां उपदिश्यन्ते स एष सव्वभ्यः 

मभ्य उदित इति | अयमाशयः । ब्रह्म कारणं जगत्कायमिति 

सितं । तच काथधरम्परं यथा काररेि न गच्छन्ति तथा कारण- 

वाघाररधर्म अपिः कायथं। तत्रापहतपाप्रलादयः कारण- 
धर्मास्ते यच भवन्ति तद्ृहील्ेवावगन्तव्यं । बलि्ठत्वात् कारण- 
धरस्य । नामतुल्यतामाचसुभयेषामपि धर्मणा ते श्ुत्येक- 
घमृधिगम्या बरह्मणि. लोके प्रमाणन्तरमयपि प्रवत्तेषे। अतः 
पत्वैरसादयो ब्रह्मनिष्ठा एव धर्म्माः । ्थुलत्वादसु चे ब्रह्मणि ` 
निषिध्यन्ते अख्यलादिवाक्येषु ते काथधन्मः। अरणोरणोयानिलया- 

दिषु कारणधघम्मं एव । अत एकोऽप्यसाधारणो धर्म्या विदय- 
मानः शिष्टान् सन्दिग्धानपि ब्रह्मधर्म्मानेव गमयति । दममेव 
शुत्यभिप्रायमङ्लोक्तत्य सव्यैच त्रह्मवाक्यनिणयमादइ सूत्रकौरः। 

तथाच युतिव्यतिरिक्तस्ले तथ वावगन्तव्य । श्ननन्तमित्यनन्त- 
वरी 

मूत्तिता च ब्रह्मणः प्रतिज्ञाता । श्रन्यथा गुहायां -निदितमिति 
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 विरुपेत । तस्मासाकारं ताद्टणमेव ब्रह्म | व्रह्मणः णरोर- 

मिति तु सन्धया अ्रसन्पवं । सब्देकतत्रह्मणः का वा अनुपपत्ति 

स्यात् येन तस्यापि शरौरं कन्प्येत् । किन्तु लौक्तया 

च्ामोदना्थंमन्यथा भासथेवरवत् ! तस्मादेदातिरिकेऽण्ष- 

` पत्तिपू्यैवं चत्र ब्रह्मधश्चस्तदछोति मन्तव्य । व्रह्म तु वेदकः 

समधिगम्य यादं वेदे "प्रतिपाद्यते तादृशसेवेल्यसकद् बौोचाम। 

_प्रहतेपि हिरण्यमय इत्यत्र यकारलोपण्कछान्दसः। अतीन् 

च्छच् । ददर ण्यभब्द अनन्दवाचो } लीकैऽपि तस्यानन्दसाध 
कत्वात् । श्रतः कैशाद्योऽपि सव्व श्रानन्दमया एव तादृशे 
ब्रह्मखरूपमिति मन्तव्य ! अतएव 

 - ध्येयः सदा सविटमर्डलमध्य वत्ती 
। नारायणः सरसिजासनसंनिविष्टः | 

केय॒रबान् मकरशकुण्डलवान् किर 
हारो हिरणए्सयवयुधेतशंखचक्रः। ` 

इूलत्यनापि वयुः खरूप। माया द्यषामयाष्ष्टा इद्यापि 

 भगवहाक्य भगवन्मायया भमगवन्तमन्यधा पश्यतोत्याहं 

ह भगवानेव मायिक दति! शरोरे सति जोवलकेबेति निय 

अतो बरह्मषर््ोपदेशात् सूव्थमण्डलख्ः परमा दौ । 

| भेदव्यपदेशाच्ान्यः॥ २१॥ 
इतोपि इय्यमरडलस्थः परमातमा भेदव्यपरेणात् । 

आदिय तिष्ठत्नादिव्ादन्तरो यमादिल्यो न वेद् यस्यादित्यः शरेः 

#. कनक इति वा पाडः 



षदः | ` अणुभाव्यम्। 

य आदिल्यमन्तरी यमयत्येष त श्रासान्त्या्यम्टत इति खुलयन्तरे 
च्राधिदैविकं ख्थमणर्डलाभिमानिभ्यां सदेन निर्दिष्ट" ।. यद्यपि 
तत्राकारी न अयते तथापि दिरएसयवाव्येनेकवाक्यला स्वेत 
साकारमेव ब्रद्मति सन्तव्य'। अन्तयांमिव्राह्मणि चत्वारोऽथां 

छच्यन्त सव्वेव तिष्ठन् ततधम्मेनं सम्बध्यते । सव्वेसुक्तिपरिदाराव 

 ख्वधर्मस्तन्न बधष्यते। सखलोलासिष्यवें तच्छरौरमिति। तस्य 
नियमनन्तदर्थमिति । चकाराद्धश्रा उच्यन्ते। तस्मात् सन्वे- 

विलच्तणत्वात् अन्यएव नाभिमानौ । उपचारव्याहच्ययमन्यप- 
देनोपस्हारः। ब्रह्मते सिदे न्नानं बा उपासना वेति 

नास्मस्िडान्तं कखन विशेषः| कारणे काथधस्ारोपस्त्वयुक्त एवः 
कायं पुनः कारणधन्धाधिकर एतेनोपासना श्रमेदात् कला- 
येति सत्वेत व्यवख्ितिः | 

अकाशसल्षिङ्गात् ॥ २२॥ 

असख लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच स्वाणिदहवा 

इमानि भ्रूतान्याकाशादेव ससुत्प्रयन्ते। आकाशं प्रत्यस्तं यत्ति 

आकाशो देवेभ्यो ज्यायानाकाश्चः परायणमिति । तत्र संशयः \ 

 श्ूताकाशे बरह्म वेति। ननु कथमत्र सन्देहः आकाश्व्योमशब्दाः 
ब्रह्मण्छेव प्रयुज्यन्ते ब्ह्भप्रकरणे । काय्यनिरूपशे त॒ महा- | 

भूतवचनः यथा श्राकाश आनन्दो न स्यात् परते व्योमन् 

प्रतिष्ठिते! आव्मनः आकाशः सम्भत दति काथनिरू- 

पणम् अतः प्रकरणादेव सन्दिग्धनिखये किमिति खचारस्मः { 

` जन्मादिलन्तण्खवेए चायमर्यो निणौतः। अन्यथा ब्रह्मणब्दऽपि 
# 2, 
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सन्देहः स्यात् महाभूतक्रेदादिवाचकत्रात्। तस्माग्रकरणाद 
परिज्ञानं भविष्यतीति चेत्! उच्यते श्रसन्दिग्धे प्रकरणे 
तथेव निण्यः दृह युनः प्रकरणमपि सन्दिग्धम् रतो 
विचारः अवान्तर्विद्यायं पथवसितप्रकरणर्वदस्यापि प्रक 
रण्ख ताकाश् एव पथवसानमिति लीकभाव्यन्यायेनाकाणशो 

भौतिक एवेति पूल्वेपचसलऋह । श्राकाश्स्तक्षिङ्गात्। श्राकाष् . 
परमा्मेव ! कुतः। तलिङ्गात् ! शखतिलिङ्गादयो नियाम कल्वेन 

| मूल्वैतन्ववदिद्ापि गण्यन्ते । लिङ्युतिसामणे' एकवाक्यता 

च सर्व्वासां ब्रह्मश्ुतीनां तच ब्रह्मेव जगत्कारणमिति निःखन्दि- 

रेषु सिद्धम् | . सव्व शब्द्वाद्यत्वं ब्रद्मणेव ! ततर वाक्यार्था. 
पेचया पदायेस्य दुबलत्नात् वाक्याथ; स््ेगतिलादिः 1 तद् 
वाक्यायीन्यथाऽनुपपच्याः श्राकाशपद्ार्ध ब्रह्मेति! सव्वगब्द् 

 वाच्वाच न लचणा सुख्यलाच ! यावन्य्स्यपरल्र सम्भवति 
. तावत्र कस्यापि बेदान्तस्यापरन्रह्मपरत्रमिति मथादा ] तस्माद् 

= वेते 

यद्ष आकाश आनन्दो न सखादितिवद्वाप्याकाशे ब्रह्मैवेति 
खिदिम् । 

अतणएव प्राणः ॥ २२॥ 

`  भररलोतर्यी देवता प्रस्तावमन्रायत्तेलयुपक्रम्य यूयते कतमा 
सा देवतेति प्राण इति होवाच। सर्व्वणि हवा इमानि 

ध ध भूतानि प्राणमेवाभिसंविश्न्ति प्राएमभ्यन्निते सैषा देवता 
` ग्स्लावमन्ायत्तेति! तत्र संशयः! आभ्यः प्राणो ब्रम केलि { 

पर्वपचसिद्धानतो ` र सद्धान्त ` पूष्ववदेनेत्तिदिभति । नन्धिकरणनां 
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न्यायरूपल्रात् सव्व॑ल गमिष्यति किमिव्यतिदिश्वत इत 

च्यते । प्राणस्य सुखस्यापि सव्बेभूतसंबेशनं सखापादौ शओुतावै- 

 वोपपायते यदा वै रुषः खपिति प्राणं तद्दि वागघेतोत्या- 

इदिना। ततत यथा प्राण्विद्यद न ब्रद्मपरत्वमेवमेवा- 

स्यापि न बद्मपरलमिति। न न्याधेन प्राप्रीति। अतोऽति- 

दिश्ति। अनेन च्यसतिरिक्तो न्छाय आपादितः | यतेव 

प्रकरणे ब्रह्मपरते कल्ययमाने न किच्चिद्राधक तचव ब्ह्मपरत्व 

कल्यनोयमिति। नलन्यस्मिन् सम्भवे तत्परत्वमिति। भ्रतणएव 

तललिङ्गात् प्राणश्ब्दवाच ब्ह्मति | 

ज्योतिश्रणमिधानात् ॥ २४॥ 

इदमामनन्ति। अथ यदतः परो दिवौ ज्योतिरदौप्यते 

विश्वतः ष्ठ सब्वतः एष्ठष्वनुत्तमेषुत्तमेषु लोकेषु इदन्तावद्य- 

 दिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योतिरिति। तत्र ज्योतिःशब्देन प्राक्षतं 

च्योतिराहोखित् बहोषेति संशयः ! अतासाधारणएनरद्मधन्भा- 

भावात् ` पूव्वेपक्तः। सिद्ान्ते तु चरणस्य जह्मघधमलमिति 

एतावानस्य महिमाऽतो ज्या्यांख पूरुषः। पाद्ऽख स्वां भूतानि 

` चिपादस्याखुतन्दिवोति पव्वेवहक्यम्। गायको वा इदं सब्बभ्तं 

यदिदं किंचेति गायव्याख्यन्रह्मवियां वक्त तस्याः पादचतुष्टयं 

प्रतिपा ब्रद्मणएश्तुष्या रसुं । परुषसकरेपि ्र्रमचदटयख 

जवाः पादतेनीक्ताः। तथा प्रणवत्रह्मविद्यायामपि ्रकारडकारः- 
* भकारनाद्वाचयाच्रलारः पादा विष्वतेजसप्रात्रतुरौया उक्ताः! 
तदिष्णोः परमं पदमिति च। ब्रह्मणच्छमिति च। सत्यकामः 
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नाद्ये तु स््टाएव. ब्रह्मणचत्वारः पादा निरूपिताः । अतः 

 सिदानन्दरूपस्य प्रत्यकसमुदायान्यादधतूरूपत्वम् ¡ तत केव 

लानां काथलनेव । चतुयपादस्य तु ब्रह्मत्वं ततापि षड्विधत 
= अ्रतिन्नानात् भूतणटयिवीशसैराण्णं परिचायकलेन पड़ विधत्वमपि 

निरूप्य हदयस्य पद्धिषलं निरूपयन् तस्य दवा एतस्वलयादिना 
यञ्च दटेवपुरुषाननिरूप्य वेष्ट दारपाललनज्ञानानन्तर् श्रथ खद्तः 

"परी ज्योतिर्दीप्यते इति चतुधपादस्य षष्टविधलप्रतिपा दनात् 

चतुर्थपादे पच्च पुरुषासलतः परोदिवो च्यीतिः: पष्टस्तस्सव 

सश्चत रौप्यमानल' निरूप्य तदेवान्तःपरुषै उपसं दरति । तस्मात् 
पू चिपादस्याखतं दिबोय्युक्तल्नात् श्रस्य त्रिपात् सम्बन्धि श्रम्टतम् 

 उपरितनलोकेषिति 1 अतोऽत्र चतुथः पादौ निरूप्यत इति 

सिद्धम्! अतः पादानां बरह्मधम्भपरत्वात् ज्योतिषो ब्रह्मत्वमिति 

| बह्मघरम्यनिणयायमिद्मधिकरणं चरणाना मौप्रचारिकल्व्या- 

` वत्यथं ! एतन्निर्शयेन प्रण्वादिविद्या निर्णेता वेदितव्याः 1 . 

न्दोभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽपणनिग- 
दत्तथा हि दशनम् ॥ २५ ॥ 

नलु नात्र ब्रह्म चतुष्पात् निरूपितं किन्तु गायन 
` गायत्री वाददं सन्नं यदिदं किच्ेलयुपक्रम्य तामेव श्तष्यिषीः 

 -शरोरददयभेद व्याख्याय. सषा चतुष्यदा पद्ध गायती 
 -तदेतषटचाज्युक्तं तावानस्य. महिमेति 1 तस्याभेव व्याख्यानः 
` रूपाया  गायत्यासुदाहइतो मन्तः कथमकस्मात् ब्रह्म चतुष्या ई 
` भिद्ध्यात् 1. यद्वतद्द्येति ब्रह्मपरदमपि छन्दस; प्रकतलात् 



तत्परभेवावगन्तव्यम् । .शब्दस्ापि ब्रह्मवाचकत्वसिदधः ब्रद्मीपनि- 

घरदितिवत् ब्द ब्रह्मेति च । तस्मात् छन्दसणएव. पादाभिधा- 
नात् न ब्रह्मधमः पादा इति चेत् नेव दौषः। तथा चेतोऽपंण- 

निगदात् । तथा तेन दारेण चेतसीऽर्पणं निगद्यते गायती वा 

ददं सव्वं यदिदं किचेति न दि वर्णसमान्नायरूपस्य सव्वेल्ल- 
मनुपचारेणए सम्भवति यथया सूचोद्ारा स्रतप्रवेशस्तया 

 गायचदारा बुद्धिस्तत्प्रतिपाये बरह्मणि प्रविशेदिति। कत 
एतदेवं प्रतिपाद्यत इति तचाह। तथा. हि दशनं । तथा 
तेनेव प्रकारेण दशनं ज्ञानं भवति सला बदधिनादत्यव ब्रह्मणि 

प्रविशेदिति! . एतेन सर्व्व मन्तोपासना व्याख्याताः | डि 

` -युक्तश्चाथमर्थो लोकै खतो यन्न प्रविशति तदुपायेन विशतीति 

 .नत्वृटदएरा । . दृष्ट सममवत्यदृटकल्यनाया शन्याय्यलात् 1 

, तस्मात्. पादए ब्रह्मधमा; । .. 

भूतादिपोदंव्यपदश्येपपत्तञ्चवम् ॥ २६॥ 

किञ्च । श्ताद्योऽच प्रादा व्यपदिश्वन्ते । श्रूतषटयिवौ शरोर 
हृदयानि चल्वारि ! न शतानि गायत्याः पादा भवितुमर्हन्ति! 

-बद्मपरिग्रहे तूपपव्यन्ते \ यावन्मुख्यसुपपद्यते. तावन्न नीणं | 

क कल्पनोयम् । अयमथः ॥ पूव्वहेतौ छन्द सोऽपि पादा व्यपरेण- 

` द्वन्त. तथापि बह्मणएणव युक्ता द्रति घुरुषख्ते एतावानस्ये- | 

त्यस्य ब्रह्मपरत्वात् । श्रस्मिन्वाक्चे तु गायनाः पाटा एव नोप- 

` भ्दिष्ाः। किन्तु ते. ब्रह्मण. एव. पादा इति 1. तदाचकलेन 

 -गायुत्याञुपचारेणोपसंह्ारः । चकारादया .न. गब्दस्य पादा 



अतः शब्दाच्च सव्वस्माद्धदः प्रतिपाद्यते | 

भवन्ति किन्लधंस्येकेति । तस्मा द्रद्मवाक्यवे श्वतादौनां पारल- 
नान्ये? 3 # [१ 

सुपपद्यते त । तस्मात्मादादोनां ब्रह्मधमत्वम् । 

 उपदेशमेद्ान्नेति चेन्नोभयस्िन्नप्यविरोधात् ॥ २७॥ 
पादोऽस्य विश्वाग्रतानि सर्व्वाणि भूतान्येकः पाद्; पाद् 

 त्यमग्डतं दि बीद्ये कोऽयं; | 

पादेषु सव्वे्रतानि पसः खितिपदौ विदुः । 

अरसं केममभयन्तिमूद्धूपधाचि सदस् ॥ 

द्रत्यपरः। पुरुषस्क्वानुरोरै दितौय एवाथः । प्रथमे तावत् 
ननु दिोति मन्ते सपम्या श्राघारलं प्रतिपादयते ! श्रतःपरभिः- 

त्यत पञ्चम्या अनाधारत्वमत उपदेशमेद्ात् पूर्व्वोक्षपरामषौ- 
भावान्न ज्योतिषो ब्रह्मलमिति चेत् नष दौषः! उभयस्मिन्नष्य- 

विरोधात् । मन्ते दिव्येवोक्मस्िन् वाक्ये सव्बतोच्यते! सन्ब्र 
विद्यमानख दिवि विद्यमानत्वं न विरुध्यते श्रत; शब्देन न 
तत्ाविदययमानल्म् । किन्तु ततोऽप्यन्यत्र सलं बोध्यते । तस्मात् ` 
सप्तमोपच्चमोभिरपी न विरुद्धः । दितीयेतु ¡ ननु मन्ते अरत 
पदमत च्योतिःपद्मतः उप्रदेश्मेदाचतुर्थस पादो द्द्यम् 

1 श्रत् उपदेयभेद्ान्नक- 
बाता । अ्रकतिच वाक्ये चरणाभावात् खरूपासिषो हेतुरिति. 

 चेत्। नष दोषः। उभयस्िन् ज्योतिःपदे श्रटतपदे च प्रयज्य- 
॥ माने एकायलान्न विरोधः! पादत्रयसुपरितनलोकेषु चतुर्थं 

सतति! भ्रन्यया बनाव्यं मादानामापदेत। परिदश 
व + धञ्च । -अतोऽखतज्योतिःशन्दयोरेकार्थतेन विरोधाभावात् 



 १पादः। |  अणमाष्यम् । 

एकवाक्यत्वं । अतीऽत्र॒चरणसद्वावान्तस्य च ब्रद्मधर्मलात् 

ज्यतिमदहयेव | [ + ~+ ५ 

 प्राणसथानुगमात् ॥ २८॥ 

अस्ति कौश्ोतकिन्रदह्मणोपनिषदि इन्द्रप्रतदनसंवाट्ः | प्रत- 

ईनी हवं रेनोरासिरित्यादिना । एषन्लोकपाल एष लोकाधिप- 
तिरेष लोकेशः स म भ्रातेति विद्यात् सम आातति विद्यादि. 
तदन्तम्! तच वरदाने मामेव तिजानौद्येतद्वाह मनुष्याय 
हिततमं मन्व दयुपक्रम्य ववा्टवधादिना आमानं प्रशस्य सोपा- 
सनाया पापाभावं फलत्वेन प्रतिपाद्य करू्ममिति विवच्छायाम् 

प्राणे वा अ्रहमस्ि प्रक्नामानं मामायुरमग्टतमिद्य॒पासेलयुक्ता 
 श्रायुषः प्राणत्रसुपपाद्याख्तवत्च्च प्राणस्योपपाद्य प्राणेन द्येवा- 
 सुभिन् लोके अख्तवमाप्रोतौति भ्रखतत्वे योगेन प्रतिपादयति। 

तत्र सन्देहः) प्राणः किमासन्यो ब्रह्म वेति! अतर प्रण 
ड त्यन्न प्राण्शब्दमाते । सन्ददः । अताधंऽपि सन्देहः । वाधकच्च । 

वसेत इति श्यगधिकरणारन्भः। तत्र साधकासाधारण- 
 ध्षस्याभावात् बाधकानां विद्यमानल्वाव् न ब्रह्मत्मिति पूर्वम- 

पत्तः} सिदान्तसु चतुभिः स्त्रः प्रतिपाद्यते| तव प्रथमं 

साधकधस्माद। एकेन । तिभिबेाधकनिराकरणं। प्राणः 

परमाव भवितुमदति ! कतः! तथाऽनुगमात्। तथाहि 

पौ वापर्यण पथथालोचयमाने वाक्ये पदाघानां समन्वयो नन्म- 

 म्रतिपादनपर उपलभ्वते । उपक्रमे तावद्रं ठरौष्वेति इन्द्रः प्रत- 
नोक्तः परमपरुषाथं वरसुपचिक्तेप ! त्वमेव मे ठणौष्वयंलं 



 जदयाय हिततमं मन्ये इसि । तसो हिततमलनोपदिश्यमानः. 
त्राणः कथं प्रमाका नस्यात्! नदि परमामनोऽचक्षि 

 ततममस्ति। परमानन्दसखरूपत्वात् । श्णाप्राभावचच ब्रह्म. 
५८ विज्ञानणव । चीयन्ते चास्य काणि तस्मिन् दृष्टे परावर इतिः ¦ 

 श्ुतैः1 प्रज्ञात तस्यव सन्भवति। उपसंदारेऽप्यानन्दोऽजरो- 

 : ऽत इति एष लोकात्िपतिरिव्यादि च तस्माद्छन्वचानुगम्रात् 

भ्रा ब्रह्म) 

न वंक्तरात्मोपदेशणदिति चेदध्यत्मसम्बन्ध 

भूमाद्यख्िन्॥ २< 
 . बाघधकमाद। यदुच्यते प्राणो ब्रद्मति तत्र । कुतः! व् 

 रात्रोपदेषात्। वक्त रन्द्र; श्रालानसुपदिशति। माव 
` विजानीहोद्यपक्रस्य भाणो वा अ्रहमस्मि प्रज्ञानासानं मामा: 

 गुरख्तमिद्यपाखेति | स एष प्राणे वक्ुमलेनोपदिश्यमानः, 
कथं ब्रह्म स्यात्। तथा च वादो धैनुलयोपासनवत् देवतायाः 

` श्राण्लोपासनः बोध्यते ।. भन्ये च ब्रह्मधन्माः प्राणस्तावका द्रति( 

 - कथमस्य ब्रह्मो पाख्यानत्भिति चेत् । न! चध्यामसम्बन्धभ्यूमा- 

ह्यस्मिन्) अ्रसिन् प्रकरे अ्रध्यामसन्बन्धः श्रामानमधिसत्य यः 

सम्बन्ध राशब्दो ब्रह्मवाचौ ब॒तो जीवस्य ब्रह्मलाय तथा 
` ̀  वचः तस्य सम्बन्धः तद्धमौः तेषां बाइच्ं प्रतोयते एष लोकपाल 
` इत्यादि! यावद्यथाकथञ्धिदपि ब्रह्मप्करण्वं सिद्धति ताक 

1 (1  इन्यप्रकरणत्वमयुत्तमिति हि शब्दाथः । . प्राणस्य प्रज्ञानामन्न 
५ 0 ~ म 3 

८ ` # के एके सातानृसबिल्येति नाकि | 



९ पादः।] 
| | अणभाग्यम् 1 छ 

खातन्त्रणायु्रौटल्म् । न वाचं विजिन्नासौत वक्तारं विवा- 

दिति चोपक्रम्य तत् यथा रथस्यारेषु नेमिरपितो नाभावरा 
अर्पिता रएवभेत्रैता भूतमाचाः प्रन्नामाताखपिताः प्रज्ञामात्राः 
प्रारेऽपिताः। स एष प्रज्नासानन्दोऽजरीऽख्ती न साधुना 

कम्रेव्यारिविषयेन्दरियव्यवदारे अररनाभिग्तं प्रल्यगात्ानमेवोप- 

संहरति सम अआत्ेति विद्यादिति पसंदारः । तस्मादध्याम- 
सम्बन्धबादष्यात् ब्रह्मीपरेशएवायम्। तर्हिं बाधकस्य का 

गतिरित्यत श्राह) 

ण्ास्लदश्चा त पद् शो वामदेववत् ॥ २० ॥ 

पूव्बसलेणपह तमत्र परिहरति तुण्ब्दः। अयं दोषो व्यव- 

दारटच्चोपदटेशे अह ब्रह्मल्याषरण दशनेन तूपदेशः । ननु तच्च- 
मसि अयमात्मा ब्रह्मतिवाक्येषु जोवस्य ब्रह्मत्वं बोध्यते तत्र 

प्रह्यधिकारं शास्तप्रढत्तिरिति न्यायेन स्ात्मनएव ब्रह्मता व- 
गतिर्मस्या न प्रतदैनस्ेद्रजोवन्रह्मत्वावगतिरुपासनं वा 

प॒रुषाथीय । श्रत: यास्व्रहृष्टिरपि नवविधा 1 केवलस्य चतन्य- ` 

माचस्य ताते बह्मण्येक्यावगतिः विरोधात्तच्वमस्यादिवाक्चाः ` 

योऽध्यवसौयते। नलु ब्रह्मधम््री जोवे वक्त शयन्ते दत्याशद्या ` 

परिहरति ! बामदेववत्। तदतत् पश्यन् खषिर्वामदेवः 

प्रतिपेदे अदं. मनुरभवं सथश्चेति। य एव प्रत्यवद्यत स 

सव्वं भवति तत्र सव्वघां सव्वभावे सव्वानन्प्रसङ्गात् 

सर्व्वभेकभेषेति वक्तयम्! ततः कारणलयएव स्वभाव इति 

मनुरभवं सञ्ेत्यवयुन्यालवादोऽनपपन्नः। तत्र यथाज्ञानं 



पत:  अणुभाव्यम्। [९ थाव 

` कात् सर्वधश्स्फततिः एवमतापि ब्रह्माेशादुपदेभ इति 
 त्वा्वधादयो बरह्मधर्माएव तदावेशेन क्रियमाणत्वात् । ` 

नेष वजलव शक्र तेजसा दरेदंधोचेस्तपसा च तेजितः ॥ 

तेनव शत्र जहि विष्णुयन्तितः।! दति 
1 |  वचवचनं भागवते । तस्माद्यत नरह्म्ध्धवचनम् | ननु खा्यय- 

 सम्पच्योरन्यतरापेमाकित्कतं रौति स्पे सुषुसी ब्रह्मसम्पत्तौ 
च ब्रह्माविभौवी नलन्यदेति कथमेवमिति चेत्। मवं। 

 उपदेश्भावना दिष्वपि कदा विदुत्तमाधिकारिषिषये ब्रह्मप्राक- ` 
 मिलङ्गोकत्तव्यम् । मयेव सकलं जातमित्यादिवाक्यानुरोधात् 

इहव समवनोयन्ते प्राणाः ब्रह्मव सन् ब्रह्माप्यतोत्यपि श्रावि-. 

 . भौवापेत्तं तस्य च प्रायिकत्वात् न सूते फलत्वम् 1 जौोवनाक्ता- 

नामपि परममुकेवंक्तव्यतवात् च। अ्रसप्रन्नातसमाधाविवावि- 
 भौवदणाचामेव शरौरवियोगे वियोजकाभावात् बागादिमा 

लोयते तस्य च प्रा्लादेव ना्चिरादिगतिः तथापि प्रायिक 

 लवात्र सरूगोतादिषु तदचनम्। सगुणनिगुंणमेदेन नियम 
`  वचनन्प्रामाणिकमेव तब्रह्मवादे। गुणनश्नोकाराच ! तस्मा ् 

द्यल्सुक्तं शास्दृथ्चा तूपदेश इति । | 

 : जौवमुख्यप्राणएलिङ्गान्नेति चेन्नोपासातरेविध्या 
दाितल्वादिद ततयीगात्॥ २१॥ ` 

।  “..भन्यत् बाधकदयमाग््कते । ननु यद्यपि ब्रह्मधर्मा भूर्यास 
प्रक्पे शरयन्ते। तदत्लौवधस्भा सुसप्राणएषर्माच बाधकाः 



| १1] = अुमायम्। 
 सून्ति। न वाचं विजिन्नासौत वक्तारं वियादिवयादि। श्रचदि 
 वागादिकरणणध्यत्तस्य जौवस्य विक्ञयत्वमभिधौयते। श्रय खल् 
. प्राण एव प्रज्ञात्मेदं रोर परिरद्येति शरोरधारणं सुख्यप्राण- 
“` धः! मा मोहदमापद्यया च्रहमेवेतत् पञ्चधात्मानं प्रविभव्यै- 
 तदाणमवष्टभ्च विधारयामौति खवरणत् । योव प्राणः सा प्रज्ञाया 

प्रज्ञास प्राण इति जोवमुस्यप्राणवकयतरे प्रज्ञा प्राणयोः सह- 
` वत्तित्वादुपचारो युज्यते। उक्तान्तिञ्च। नतु सव्वथाविल- 
क्षणस्य ब्रह्मणः । तस्माल्जी व सुख्यप्रा णलिङ्गयोवि यमानत्वाच ब्रह्म- 

प्रकरणमिति चेत् । न ! उपासावेविध्यात्। अयमर्थः । किमव 
चोदयते । जीवसुख्यप्रांएलिङ्गात् ब्रह्मधर्मा जोवपरत्वं 

 , वयाणमपि खतन्तरत्वं वा। लिङद्दयस्यापि बह्मधरलसुच्यता- 

मिति वा) आद्यः पूव्वेनेव परिहृतः| न दि ब्रह्मधर्मा 
| अन्यपरत्वेन परिमातु षरक्या इति दितोयें दूषणमाडइ । 

 उपासाचविध्यात् तथा सल्यपासनं विविधं स्यात्} तदाक्व- 

मेदप्रसङ्गान युक्तं। टतोये वूपपत्तिरुयते। जौवधन्धा . 

ब्रह्मणि न विरुष्यन्ते। आश्रितवात् । जौवस्यापि बह्माघार- 
लात् तदख्वाञ्रपि भगवदारिताएव । इहेल्युभयत्र सम्बन्धो 
ब्रह्मवाद सुस्यप्राशे तु तयोगात् ! केन चोगस्तदयीगः तस्मात्| ` 

 म्राणधश्चा भगवति न विरुध्यन्ते! प्राणस्य भगवत्सबन्धात् ` 
 तद्चाणामपि भगवत्सश्बन्धात्। श्रयवा वक्तलादयोनजौव- ` 

धर्माः किन्तु ब्रह्मधग्मीएव | जौवे श्रा्ितत्वात् भासन्ते। 
 भरात्त तच्छरतेरिति न्यायात् । प्राणेऽपि तथा। खाप्यय- 

 सम्प्र्योर्जोवस्य ब्रह्माितत्वः । श्राष्यासिकाधिदविकरूपः ` 



६० ` (7  अणुभाष्यम्। (र थ्याबररू = 

लान संयोगः प्राणस्य तु संयोगएत। तस्मात्वं ध 
 जद्मणि युज्यन्ते । सोतृक्रमम्तु क्रिया ज्ञानग्रहो गव दरौयवी- 

ठंडे सरव खानं सद्ोतुक्रमणमिति भगवदघोनल्व' सव्वेस्यापि 

 बीध्यते। ननु प्राणस्तधातुगमादिति प्राणणन्दन ब्रह्मत प्रति- 

 पादितं। तत्कघ ध्र॑योरतक्रमणएमिति चेत् | च्च धथ 

 श्र्बिलोरेकलएयकत्वनिद्श्यो विद्यमानत्वात् प्राणो बा 

 रहमस्मिन् परननात्मेति श्रच क्रियान्नानथक्तिमान् निदि्टः। 

 तदवेकैकस्य धम्धप्रशंसा। यो वे प्राणः सा प्रन्नावा भन्न 

सप्राण इद्यपरसंहारान्तं। यनप्तवोरेवोत्क्रमणप्रवेणाभ्यां स 

 दोवास्मिन् रौरं बसतः सदोत्क्रामत इव्युपक्रम्य सुषुसिमूर- 

मरर्षु प्राणप्रीनत्वं सन्दषाजिन्द्रियाणासुक्ता अशन्यव्याह- 

च्य प्रज्ञयरैकयं प्रतिपायीपसंहरति। युनञ्ञानशक्तरत्कपंः वक्त । 

अथ खलु यथा प्रज्ञायामिल्यारभ्य न हि प्रभ्नापेतोऽयः क्म 

 सिद्धैव्यन्तेन ज्ञानशक्तात्क्ै प्रतिपादय धममात्रतनिसयकर्ः 

शाय ज्ञानथक्तिमन्तं भगवन्तं निर्दिशरति। न शि प्रभ्रातब्बः 

`  भिलारभ्य मन्तारं विद्यादिल्न्तेन। तदतु ज्ञानक्रिया्श्यी- 

| विषयभूतश्चतमातारूपजगतौ भगवद्भेद् प्रतिपादयन् स एष 

` म्न्नामानन्दोऽजरोऽखत इति छपसंहरति ब्रह्मधर्मा । श्रत: 
` किंयाज्ञानविषयरूपो भगवानेवेति प्रतिपाद्य न तावसातं 
(1 ततोऽप्वधिक इत्येकोपासनेव विदिता । तस्माज्जङ्जौवरूपत्वात् 



रप।) = अणुभव्यम्। 

` सव्वेच प्रसिद्वोपदेशात्॥१॥ ` 

` समन्वये प्रथमेऽध्याये सर्वर्घां वेदान्तानां ब्रह्मणि सम- ` 
 : न्वयो वक्तव्यः। ततोद्गोयादयुपास्रनावाक्यानां सुख्यवाक्येषु 
. फलोपकाथङ्गलम् | ब्रह्मवाव्वानां पुननिःसन्दिग्धानां सम- 

न्वयः खतःसि्ः। सन्दिग्धानि दिविक्नानि। शब्दतोऽ्थंतच्च । 
 तदथञ्चतददिचारितम् ब्रह्मणि व्यवद्यरोऽस्ि किन्न षेति) 

तत्र प्रथमसू्रणएव व्यवदारः खापितः यतो वाचौ निवर्तन्त 
इत्यादौनां विशेषेशेदभिल्तया निरूपणनिषिधनपरत्वं एवमेव 

काय्थसिद्ठः। श्रधौतानां ब्रह्मवाक्यानाच्रतुलचस्या ब्रह्म 
परत्वे सिद्ध रवण सिद्धयति श्रुतस्य कालान्तरेऽप्यसम्भावना- 

` विपरोतभावनानिठच्यधे पूरव्वखितानामङ्गनामनपेकिताना- 
 सुदापरेनान्येषामपेक्तितानामावापेन तख्ेवार्थस्य निर्बारणे 
मननं भवति। ततोऽष्ेकंध्यानाद्दिसमाष्यन्तरूपनिदिष्या- 

 सनरूपमनसि सबव्मैतोनिदठत्तव्यापारे खयसुपरलब्धनिजसुखाल- 
भवर पं ब्रह्म । रदमेव ब्रह्मन्नानमिति। अतस्तादशस्यानुभवक- त 

वेद्यलादयुक्तमविषरयत्र पाकभोजनटढञ्िवत् । श्रः अवणाङ्ग 

मीमांसायां मादहात्यस्ञानफलायां भगवदाक्यानामन्यपरत्वेऽन्य- ` 
 बाक्यानाच्र भगवत्परवे दियधश्चादिव्यधकचव्यलासेन बेपरीव्यं ` 
 फलमाप्येत। तद्य दिव्यधनिर्दरो दितीयाधिकररे ` 

विचारितः बदा एव वाचका अलौीकिकमेव केति ततः ` 

एणलोकिकत्वाय विधिनिषरेधसुखनाधिकर ण्यम् । समन्वये- ` ञ 

 तिरूपम् । तदनु प्रथमे पादे णाब्दसन्देही निवारितो 



 निश्िता्थं। तत्रापि प्रयमं प्रल्ययसन्दहो निवारितोदथेन । 

` प्रकषतिसम्बन्धोऽप्यधिकरणत्रयेण । पुनरन्तिमिमधिकरणं संक्वष | 

निराकरणाय । एवं प्रधत्ते पादे शब्दसन्देो निकारितः। ये ॥ 

पनः कवित्सगुणनिशुणभेदं प्रतिपादयन्ति तै खयमेव सख 

 ब्रह्मजिन्नासानधिकार बोघयन्ति। ब्रह्मवाटे साहाना मिष 
५ गुणनामनङ्गोकारात् भौतिकगुणानामसम्बन्धायमेव व रः): : अन्यधा सव्वस्यापि तत्कवारण्लंन तत्सम्बन्धस्य 

 वपिदयमानलात् अरन्यनिराकरगेन तम्रतिपाद्कत्वनिधारका 

धिकरणानां वेच्यैमेव । अथेसन्देहनिराकरणाथं दितोया 

` दयारभ्मः। तचार्थो दिषिधो जौवजड्ामकः प्रलयकससुदायाध्ां 

` विविधः) तत्र प्रथमं जोवयुरःसरेण सन्देहा निवाथ्यन्ते। 

इदमान्नायते सव्व खचि ब्रह्म तच्जलानिति न्त उपासोत । 

अथय खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्िन् लोक युरुषो भवति ¦ 

तथेतः प्रेय भवति स क्रतुं कुव्वीतमनोमयः प्राणण्रोर दत्म्रादि 

तत्र वाक्योपक्रमे सव्वं खचिद् ब्रह्मति सव्वस्य ब्रह्मत्व प्रतिन्नाय 

 तन्नलान् इति सव्वविशेषणं ईतुत्वेनोक्ता तचखेनोपासनसुतं। 
नचायं शमविधिः वाक्याथ लचणप्रसद्त्। कारणत्वेन 

सामान्यतएव सिदत्वाच । श्रत: सव्वजगतो ब्रह्मलनोपासन 
सूक्तं । इदमेव पुराणादिषु विरारत्वेनोपासनम्) श्रतः पर 

मग्रिमवाक्याघ सन्देहः | करतु कुर्वीतेति  करतुधर््मोः यन्न इति 

यावत् | तस्य खरूपं मनोमयः प्राणशरौर इति उपासनाप्रकर ए- 
त्वात् उपासनवषा । तत्र मनोमयदति प्रमाणभूतो वेद उल्लः१ 
 भ्राणएशरोर दरति काथकारएयोरभेदीपचारः । अग्रे सत्यसङ्क. 



` स्पादः।] अणभाव्यम्। 

` ल्यादिधस्मवचनात् किमयं विज्ञानमयो जोवो ब्रह्मलेनोपास्यः 

उत ब्रह्मवान्तयांमो यः पुरारेष स॒च्म उक्तः । तत्र पव्ववाक्य 

जडस्य जगतो ब्रह्मलेनोपासनस्योक्तत्रात् जौवस्यापि ब्रह्मत्वे ` 
ह नोपासनभेव युक्तं नलत्वाद्येव ब्रह्मवाक्यं भवितुमदंति विज्ञानं 

` ब्रह्म चेदेदेति शाखान्तरे स्पष्टत्वात् च । तस्मात्कायकारण- 
 योरमेदाजौीव एव ब्रह्मघेनोपास्य इत्प्ेव प्राप्न उच्यते । सब्ैत 

प्रसिद्धोपदेशात् । 

अथ खलिद्यादि ब्रह्मवाक्यभेव। कुतः। सवेत प्रसि- 
 द्लोपदेशात्। कन्वो तेद्युपदेपः नतूपासना । तत्र परमथान्तस्य 

सव्यस्य जगतो ब्रह्मलेनोपासनया शद्धान्तःकरणस्य सर्व्ववेदान्त- 

 ्रसिद्वब्रह्मीपदेश्एव युक्रो मननरूपः न तु कचिसििद्धस्य जौव- 

 स्यौपासना। शाखान्तरे लग्रे आनन्दमयस्य वक्तव्यत्रात् तथा 
युक्त । नविद तथा ! तस्मादानन्दरूपप्राणएयरोररूपो वाक्याथ; 

ननु क्रतुमयः पुरुष दति यथासङ्ल्पमगरिमदटेहकथनात् लोका- ` 

न्तरभाविफलार्थमन्योपासनेव तु युका नतु बह्मज्ञानस्य ` 

तामं फलं युक्तमिव्याश्ङ्धा परिहरति । 

विवक्तितिगणोपपन्तेश्च ॥ २ ॥ 

 „ , विबकछिता लोकान्तरे तादरूपप्रासिः सा प्रकतेऽ्छपपवयते। = 
५ ` भंगवत्खरूपलाभात् सारूप्यलाभादा । न च व्यासिरक्ेल्यध- | 

 मप्राप्नापायो युक्तः। सल्यसङ्ल्मादिवंचनं च ब्रह्मवाकत्रपोष- 

कमिति चकाराधंः। नन्वेतावतापि नकान्तती ब्रह्मवाक्यल्वसु- 

 पपत्तसभयनापि तुल्यत्वादिव्ाणद्य परिहरति 



९  अणुभाव्यम्। [९ रथाव ` 

अनपप्तस्त॒ न श्ारौरः। 

न च प्राण्रौरखूपो जवो भवति तिरोदितानन्दसेने | 
` निराकारत्वात् । श्रध्यासेन तथात्वे वनुपास्यलमेव इदानी. | 
मेवोपासकस्यापि तथावात् । न च प्राणदेलौकिकलं । उप- | 

 देथानथश्प्रसङ्गात्। श्रत त्रानन्दरूपप्राणशरो ररूपलाभावात्र ` 
वाक्यार्थो जवः । पूव्वपर्च॑स्या तेव निहत्तत्वात् तुशब्दः । विच्रान- ` 

 मयेतुप्राप्नाप्राप्षविकषके न धरसयेवोपासना । ननु प्राप्यता. ` 

 इशरूपफलाभिप्रायं भविष्यतीति परिहरति 

कृम्प्रकत्तव्यपद श्च ॥ ४॥ 

 एतमितः प्रल्यभिसमभवितास्मोति यस्य स्याददान. 

 विचिकित्ास्तोति इ सराह. शार्डिल्य द्रति अग्रं फलवाक्यं एतं 
 प्राणशरौररूपं कन्धत्रेन ध्येयत्रेन प्राप्यलेन च व्यपदिशति! 

€ अ ( भ र धने व 

कठत्वेन च शरोर व्यपदिशति। न च भजनौचरूपाकयते 

तादृशं फलं सिद्यतोति चकारायः। श्रधिकरणसपूरत्रयो 

` ` तक्रञ्च | 

प्रब्दविशषात् ॥ ५ ॥ 

इदमालायते यथा ब्रोहिवैवो वा श्यामाको वा श्यामाक- 
` तष्टुलो ववमयमन्तरासन् यएरुषो द्रणम इति। तत्र 

सन्देहः । हिरण्मयः एरषः किं जीव उत ब्रहेति! उपक्रमवली- 

चसे जोव; उपसंहारवलोचस्ते ब्रह्मेति । यतैकस्यान्यपरखे 
५८  नेकाथता सम्मति तद्वलोयस्तमिति चिदं पूल्वेतन्ते! तत्र 



र पादः | अणभाष्यम्। 

चतुव्विधमभरूतनिरूपणाध' जोवश्यवाराग्रमातस्यान्तहदये प्रति- 

 पाद्कमिदं वचनं फलतो हिरष्मयत्वमिति न लेतादृश्ाभास- 

समानत बरह्मणो युक्रमतो जोवप्रतिपादकभेषेदरं वाक्यमिति 

प्रात्र उच्यते। शब्द् विशेषात् | हिरण्मयः युरुषो न जोवस्य 

फलमपि तत्मात्ैरेव फलत्वात् । "नाप्ययं नियमः तस्यामेव मत्तौ 

लय दूति । अतः शब्द्ेनव विशेषस्योक्तल्ात् न ददिरणएमय 

पुरुषो जीवः। ननु हदये विद्यमानत्वात् अभिमान्यव जौवी 

युक्त इति चेत् तचाद | 

पते ॥ ६ ॥ 

ईष्वरः सव्वेभूतानां हदेणेऽन्मन तिष्टति इति। ननु 
 सब्बेवेदानां यन्निःष्वासत्व' तस्य भगवतो वाक्यं कथं स्मृति- 
 रिति। उच्यते। त त्वौपनिषदं परुषं एचामोति युतैः केवलोप- 

निषेव्यं बरह्म न प्रमाणन्तरेदयं ! ततश्चाजैनस्य भिव्यरूपेण 

 म्रपनत्रस्य पुष्िभक्रल्ाभावात् भगवदाक्ये निविविकित्विश्वासा- 

भावात् रथित्ेनव खाणलात् न॒ सताषट्याय तादृशरेश- | 

 कालयीरुपनिषदामवक्रग्यत्रात् गुरुरूपतादृश्रूपं निःषख्सित- 

 वैदोद्गमजनकं स्मता तद्थंमपि स्मता भगवान् पुरुषौत्तमो ` 

 बाक्यान्युक्तवान् स्मृतिरूपारि। ततो ब्रह्मविचारे तान्यप्युदाह्त्य ५ ध 

 चिंत्यते युन भगवान् तदधिकारेण ब्रह्मविद्यां निरूप्य ख- ४ 

कपालतया सर्व्वगुद्यतमभमित्यादिना भक्तिप्रपत्तो एवीक्तवान् । ̀  
 अतोऽङ्गत्रेन पृव्वं सव्वनिखयाः उक्ताः इत्यध्यवसेय । तथेवल्लन 

अविज्ञानात् करिष्ये वचनं तवेति चकारात्तमलभूतनिःशखा- ` 



अणुभाष्यम् । [ १ ब्यावर ` 

सोऽचते। व्यासस्यापि मगवत्ज्ञानां्त्वाददोषः\ प्रम 
बलोयस्वमाश्ङ् परिदरति ॥ | 

अभेकोकस्वात्तडपदे शच नेति चेन्न निचाख्यत्वाद्वं 
व्योमवच्च ॥ 9 ॥ (। 

ननु यापकखेग्बरस्य हदयदेशखितिर युक्ता ब्रोद्यादिरूपलन्च। 
चरतः अर्भ॑कमल्मकश्मोकः ददयसानं स्य तच्छात् ब्रोद्यादितु. ` 
व्यत्वाच्च न परमात्मा वाक्यायं दति चेत् ! न । निचायलात् । ̀ 
ू्ै' प्रथमदूषणं परिदरति। हदये! न्नाहं यक्त इति तदा- ` 
यतनत्वेन प्रतिपाद्यते । निदिष्यासनानन्तरं दि साचतात्- 
कारः तदन्तःकरणए एवेति निचायत्व' भक्ती तु बदह्दिरपौति 

विशेषः। हितोयं परिदरति! एवं व्योमवत्! एवं ब्रीच्या- 
दितुल्यतया यत् प्रतिपादनं चतुविधभूतान्तरत्वख्यापनाय 
यथा चत्वार उपरवाः प्रादेयमात्ा इति तथा तत्हृद्याकाै 
प्रकटस्य सचिदानन्दखरूपसव्वेतःपाशिपादान्तख तत्सरूप- 
मिति पृव्वेपच्सिदयान्तयोशकारदयमेतादटशवाक्यान्तरे पून 

` पक्तसिद्ात्तयोराधिक्यीपपत्तिससुच्या्थं सेनातएव प्राण दति-. 

 बदधिकरणान्तरमपि खचि तभिति। 

म्भोगप्रा्षिरिति चेन्न वश्यात् ॥ ८ 
` बाधकमा्ध परिहरति। यदि स्वेभां ष्टदये भगवान् 

1 ह जौववत्ति्ठत तदा जोवस्येव तस्यापि सखखदुःखसाचात्कार- 
। 

| + क पुलकं अल्पकमिति नासि । ४ 

1 र्य इत्यारम्य तदन्तकरण एनेति दन्त क पुलक नाम्य । 



र पादः। ] अणभाष्यम् । 

सत्याधनादिपरिगच्शच प्राप्रीतीति चत् न। वेशेष्यात् । 

विशेषस्य भावी वेश्यं तस्मात् । सव्वरूपत्वमानन्द रूपत्वं स्का तव 
विशेषस्तद्घाबी ब्रह्मणि वर्तते न वै दति जीवस्येव भीमोन 

ब्रह्मण इति । वशेष्यपदादटयमर्थः सचितः । अपेक्षित एव भोगो 

नानपिक्ित इति। नतु तस्य भोगाभाव एवाथिमाधिकरणएएतिरो- 

धात् । यथेद्धिाधिष्टाटद्ेवतानां । ब्वमस्यादिवाक्येन जीव- 
स्यापि तथावरे तस्यापि तद्देव भविखति ! 

अत्ता चराचरग्रहणात् ॥ € ॥ 

कठवज्लोषु पञ्चते । यस्य बह्म च कतरद्चोभे भवत श्रीदनं। 
खत्युयस्दोपसेचनं क द्रा वेद यत्र स इति। श्रत्र वाक 
बरह्मच्चयीरो दनलं वदन् यच्छनब्दाथस्य भोक्ततवमाद् । तते 
संगशयः। किंजौवो ब्रह्मेति । सिद्ानन्दरूपलं सर्व्वीपास्यत्व 

` पूव्वाधिकरणदयन सिद्धं । सव्वभोक्तत्यं साधयति । बह्म्तचयोर- 
शक्वधयवोः सव्वमारकस्य च खत्योभक्तयिता जवो न भवत्य 
वेति कथं सन्द्ह इति चेत्। उच्यते, ओ्रोदनोपसेचनरूपकलात् 

जौवधमवं खानान्नानाच । न दि सर्व्वगतस्य खहदयेऽपि प्रति- ` 

भासमानस्य क इलया वेद् यत्र स इत्यज्ञानसुपपयेत। अलौ 

किकसामर्ध्यच सन्देहः तच निषिदताज्लीकिकभीजन- 

 वन्निरूप्यमाणलनात् खानाज्नानाच किदुपासनो पवितालौकिक- ` 
सामर्थ्य महादेवादिरत्ता मविष्यति। नतु तदिरुबधरमा मग- 

वान् भवितुमर्हति अक्लिषटकभ्चत्वादिधन्धवान् । तस्माज्जौव 

-एवोपासनीपवितमहाप्रभावो बाक्ाधं इयेवं प्राकतेऽभिधौ यते । 



श्रत्ता चराचरग्रहणात् । अ्रत्ता भगवानेव । कुतः! चराचर. ¦ 

= ब्रहणात् । चरं सबवेपराणिवधायं परिभ्चमन्मृ्युः । भ्रचरं ब्रह्म. | 

 चत्रूपरं कस्याप्यचाल्ं तयोरत्ता न जोवो भवितुमहति 

 यन्राप्यतिशयो दच्टः स सा्थीनतिलङ्नादिति न्यायात्। 

अस्मदा दिप्रतिपत्यथं तु लीकिकवदचनन्भोकृताय । प्रलय. 

 करठैलाननायुकलं । सवैह्वि्यमानस्ाप्यन्नायमानत्वाव् फलतः 

 . खानाज्ञानसुक्तं। बरद्मच्तयीरपि मोक्तापेचितत्वात् खल्युसम्ब- 

मात्रेण भगवति भोक्तरि प्रवेणायें योस्यरूपमेवोदनलं प्राणानां 

तत्रैव समवलयान्यत्यरपि तवव लोनोऽग्रे जक्मररणदयभावाव 

 भेगवत्येव प्रविशति तस्मादस्मिन् वाक्ये ब्रह्मच्तचरटलयनां 

मोग्यतेन ग्रहणादत्ता भगवानेवेति सिषं | ननु किमिवेवं 

प्रतिपाद । पूल्ैपचन्यायेन यमोऽन्योवा खलयुं साधनक 

 खवभे स्रं करोतौति जोवबाक्यभेव किं न ख्ादिव्यत श्राह । 

प्रकरण ॥ १०॥ 

प्रकरणं ददं जह्मणः न जायत दत्यारभ्यासोनी दूरं त्रनती- 

 ब्यादिना माव्य बदकन्ते च त्रह्मचचं चेत्याह ! श्रतः प्रक 
0 र रणानुरोधात पूर््मीकप्रकारेण बरह्मवाक्यत्वमिति । अन्यधा प्रकत । 

` हानाप्रतकत्यने स्यातामिति चकाराथः। 

गुदं प्रिष्टावात्मानो दि तदशनात् ॥ ११॥ 
तस्यवागरे पयते । खतं पिबन्तौ सुरतस्य लीके गुरहा प्रविष्टौ 

४ ५ परमे पराके, छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो येच 

¢ जिण्पच्िकेता दृति । किमिदं त्रह्मवाक्यमारीखिदन्धवाक्ल- 



९ पादः। | अणभव्यम् १६ 

मिति। अस्य वाक्यष्यीत्तरेषत्वे जोवप्रकरणएपटि तत्वात् न ब्रह्म- 

वाक्यत्व' । पूष्ेशेषते तु व्रह्मवाकमिति हि प्रकरणएनिणंयः । मध्य 

पाठादेव सन्देहः । अर्थविचारे ठ दिवचननिदंशात् पव्वशेषल ` 

वद्धसुक्तजीवौ भविष्यतः । उत्तर षत्वे छिन्दियसनसौ । उभय- 

यापि न ब्रह्मवाक्ये! दयोर्मुख्यत्वेन प्रतिपादनात् । ब्रह्मवाक्य- 

तेऽपि न प्रयोजनसिदिः। श्रध मन्यत्ते उपनिषत्पाटाद््न्यचा- 

निधराज्जोवनव्रद्मपरत्वेऽपि तयोरभदात् बद्मपरतव वाक्यख 

युक्तेति! तथापि कस्य निणायकल्व' प्रकरणसखायस्य वेति । 

उभयो रपि सन्दिग्धत्रा दुक्त विचार इति चेत् । उच्यते! 

सन्टेहवारक शस्व पदश्क्या तु निणयः। 

जोवादुत्कषे शब्देन दयोवाक्येऽपि न ऋतिः 

 गुदातपश्ब्दाभ्यामित्यधः। खत पिवन्ताविद्यचवं संशयः | 

किद्लीवदयं निरूपयति श्राहो खिन्नोवव्रह्यणो वेति । ततर बह्म 

प्रकरणस्य सामान्यत्वात् यस््रविज्ञानवान् भवतौत्यये विददवि- 

इतोर्वक्तव्यतात् तदथसुभयीः प्रथमनिदेण उचितः । मन्तेऽपि 

ऋतं खरग पव्गलच्तणं सुखं मा गदयस्यापि विदितत्वात् सुक्तत- 

लोकल्म् । गुद्धा तच्लविचारो इदयं वा । जाल्यपेचया लेकव- 

चनम । परमपरारई सत्यलोकः । तचरोभयोर्भोगात् । श्रविव्यया 

पिदितप्रकाश्लात् श्रविदुषः छायाल । ब्रद्मन्ञानेनातिप्रका- 

 शत्रादातपत्वं विदुषः! अतएव विदुषः खरूप ब्रह्मविदो 

वदन्ति । पञ्चाग्नयः चिणएणविकेताच्चतरम् । इन्द्रियमनसोसरत्व- 

 श्वैतनलात् न वाक्यायसङ्गतिः वाक्याथंयोगे हि विशेषण 

नियः । तस्मादद्धसुक्तजो वपरतयोपपन्रलात्तम्रकरणएपाठान्न 



| ब्रह्मवाक्यमिति। एवं प्राप्त उच्यते, र्दा प्रविष्टावामानौ। | 

गदा हदयाकाशः तत्र सकदेकस्मिन् प्रविष्टौ जौवपरमामा- ` 

नावेव) अनेन जीषेनामनानुप्रविष्येत्यभयीः प्रवेशखवणात्। 

न दछेकस्मिन् ददयाकारे जीवहयं प्रवेष्टमरहं ति । अथस्त्रेवं सश्च ` 

वति! पृव्वाधिकरणे यथाभिलषितभोगो भगवति साधितः. 

प्रकारान्तरेणापि खतं सत्यः पर ब्रह्मति तसलययोत्रह्मल- ` 

` ग्रतिपादनात् खरूपाखतपातारौ। सुक्लतमपि ब्रह्मव तस्मा 

न्त् सुलतमुच्यत द्रति श्ुतेः। स एव लीक उपचारात् षष्टो । 

ग्र्रं वा परमपरादद्धौपरि तत्रल्यानां यरिदश्यमानलत्रात्। ` 

छायाप्रतिसारुप्यं सायज्यङ्गतस्य जोवस््ापि तघाल्ात्ततीऽपि 

विशिष्ट ब्रह्म प्रकटानन्दतात् आतपः परोच्वाद्ः कार्डत्येऽपि 

तदाद दति चारण ग्रहणं! श्रतो यक्तएवायमिति हिशब्दाथः। ` 

नन्वप्रक्तत्वात् कथमेवभिति तचा । तदशनात्! तयोद् शनं 

तदभेनं तस्मात्। जोवब्रह्मणोः प्रतिपादनोचत्वात् । येयं परते 
विचिकित्सा मनुष्यं असीलेके नायमस्तीति चके एतददियामनु- 

` शिटिसू्याहमिति जौवः ण्ट । प्रन्यव धरमादन्यताधसमादन्धत्रा- 

स्मात् छताक्लतात् अन्यत्र भूतात् भव्या यत्तत् पश्सि तददेति ` 
ब्रह्मापि ष्टं! तत्र ब्रह्म निरुप्य जोवनरिरूपरयन् उभयोसु्- 
वेन महाभोगं निरूपयन् फलाथं मध्ये खरूपं वीर्तयति । श्रत 

. ५  ब्रह्मवाक्यभेबेति सिद्धम् 
विशेषणा ॥ १२॥ 

२ विशेषणनि पूर्वोक्तानि, जौवब्रह्मणोरेव स्तानि 
५ च्रगिमंवाक्यमामानं रथिनं विदि सोष्ठनः प्रारमाप्रीति 



 भपादः। |  अणभाव्यम्। 

तदिष्णोः परमं पदमिति नजोवप्राप्य' ब्रह्मा । श्रत उभयोरेव 

सब्वेव्याढच्या कथनादट्यिमग्रन्यपालो चनयापोदं बद्यवाक्य- 

मेव। दा सुपरणति निःसन्दिग्धं । चकारः प्रकरणोक्तसर्व्वा- 

पपत्तिससुच याथः । 

अन्तर उपपत्तः ॥ १२ ॥ 

अ एषोऽक्षिणि पुरुषो दृष्यते । एषं आत्मेति दहोवाचेतदख्त- 
मभयमेतत् बद्येति !। तद्यव्यप्यस्मिन् सपिर्वाद्कं वा सिधति 
वत्मनो एव गच्छतौल्यादि अयते। तच संशयः । प्रतिविग्ब- 

पुरुषस्य ब्रह्मत्वे नोपासनापरमिरं वाक्व ब्रह्मवाक्यमेवेति वा । 

` विरुदाथवाचकत्वात् सन्देहः । तच दृश्यत इति वचनात् प्रति- 
विम्बएवायं ब्रह्मप्रकरणस्य च समापत्वादेषा तेऽस्मदिवया आत- 
बिया चैल्युपसंहारदभैनात् ततसिद्यथैसुपासनापरतेव वाक्यस्य 

यक्ता अविरोप्रे हि बरह्मपरता। उपास्यत्वेन ब्रह्मधरम्माण- 

मन्वयो मविष्यतीत्येवं प्राप्त उच्यते। श्रन्तरः अल्िमध्ये दृश्यत् 

दूत्यक्तः परमाव्व। कुतः उपपत्तः। उपपद्यते हि तख 

दशनमाषम् | सव्वेत्र ब्रह्म पश्यन् वहिः सन्निधानं तस्य 

 सखानस्योत्क्रटवात् तच भगवन्तसुपददिशति लोकं वाव तेऽवो 

 चन्नहन्तु ते तदच्छयामोति महद्पक्रमाच । प्रतिविम्बमातस्य च 

न यरुषत्रनियमः | तस्मादिरोधाभावात् ब्रह्मवाक्यमेव । 

 स्थानादिव्यपदेशच ॥ १8॥ 

एतं संयद्ाम इत्याचचत एतं हि सव्र वामान्यभि- 

संयन्ति, एष उ एव वामनौरेष हि सब्धणि वामानि नवति 



` ७२. क अएषभाल्वम् ९ अध्याय 

 एषउएव भामनोरेष दि स्वेषु लोकेषु भातोति। वामानि 
कर्मफलानि तेषामेव मनोहरतेन तदथं क्षकरणात्। ` 

 क्मफललयः करमफलदानञ्च यतद्रति खगौपवबगफलदराटल- 

= सक्तं। सर्वलोकेषु भानद्च। एष इति तमेबाचिपुरुषं निर्दिश 
स्थानादि व्यपदिण्यते। न हि प्रतिषिम्यालनः सखानादिः 

व्यपदेशः सम्भवति । चकारादंतत्तवाक्यस्याप्ययमवाधः | 

 इन्द्रविरोचनप्रजापतिसंवादे । श्रय योऽयं भमवोष्ु परिख्यायत 
इत्यासुरः। नतु यएषोऽचिरि पुरषो दश्वत दव्यादि | तस्मा- 

दक्िपुरुषो ब्रह्म । 

सुखविशिष्टाभिधानादेव च ॥ १५ ॥ 
नतु किमिति निबन्धेन ब्रह्मवाक्यलं सम्पाद्यते | उपासना- ` 

 परवे को दोष इयाशद्याद । सुखविशिष्टाभिधानात् । रएतद्- | 
 खतमभयमेतत् ब्रह्मेति यद्यचोपासना विधोयेत एष आरासेति 
तदा अख्तादिवचनं व्ययं खात्) तदन्षाणणं पूव्वैमेव प्राप 

` लात्) तस्मादख्तमानन्दः श्रभयं चित् ब्रह्म सत् सच्चिदानन्द 
रूपश्नासेत्यक्तं भवति। अत एष इति श्रकिपुरुषं निर्दिश्य 

` सुखविथिषटमभिपोयते । सचितोनं ब्रह्मख्यापकलत्भिति सुखमेव 
निर्दिष्टं अतः सुखविथिष्टामिषानादेव ब्रह्मवाक्यमिति।. 

एषा सुख्योपपत्तिरिल्येवकारः। चकारात् सद्ादिभिरपि तस्मात् ` 
| बरह्मवाक्तिपुरुषः। ( 

श्ुतोपनिषत्कगल्यभिधाना् ॥ १६॥ 
खरूपतो निर्णोय फलतो निर्णयमाह । श्रुतोपनिषत्कस 

अता उपनिषत्विद्या थेन तस्य प्रविदौ या गति; देवयानाख्या 



२पादः।] अणाभाव्यम् । । 

साचनिपरुष विदोऽप्यच्यते । श्रथ यदु वे वासिन् शव्यं कन्ध कुव्वेन्त 

यदि च नाचिषनेवाभियंतीत्य॒पक्रम्य चन्द्रमसो विद्यत तत्यरुषो 

मानवः स एतान् ब्रह्म गमयति । एष देवपथो ब्रह्मपथ इत्यतन् 

प्रतिपद्यमाना दमं मानवमावन्तं नावत्तन्त इति ब्रह्मविदी 

पप्येषएव मागं; घुनरात्तिरहितः। चकारसूक्तससुचयेनाधि- 

करणपूणएत्वबो धकः | 

अनवस्यितेर समवा नेतरः ॥ १७ ॥ 

इदटमेवाधिकरणं यननिषधस्खेन विचारयति । नन्- 

पासनापरतेऽपि सर्वसु पपद्यते। तदन्मयपदेशेनेबोपासनोपपत्तेः। 

अतः सव्व उपपत्तयो व्यपदेथिवद्गावेन सङ्गच्छन्त इत्येवं प्रा 

उच्यते! दतर नात वाक्याथैः। अनवस्थितेः श्रखिरत्वात् । 

उपदेशकवाक्यत्वादुपदेष्टरेव चक्तुगेतं भवेत्। तथाच वक्तदशै- 

नाभावात् श्रना द्रष्टुरपगमे चापगच्छति सदितोये स 

हितीयः उपासनाकाले च इतरामनवस्ितिः । सद्ितोयो- ` 

मासनायामपि श्रवणमननयोभिन्नविषयत्रादनवख्ितिः । वक्तरेव ` 

नियमे गुरोर्निबेन्धेन सुतरामनवखितिः। किचचच। मनसा ` 

द्यपासनं कत्तव्यं तत्र चासम्भव एव । तादगघम्मव्लं च न 

सम्भवति आसुर च भवेदिति चकाराधः। तस्मादक्ति- 

शयाने सदजणव यो भगवानस्ति तत्परमेवतद्वाक्यमिति ` 

सिदं। व्यापकसव्बगतस्य सव्वतःपारणिपादान्तत्रादानन्द- 

त्िभगवानेव ब्रह्मवाद लेषव मयादा । सगुणवाद ब्रह्म- 

 वादाज्ञानादिति।. | 



ॐ  अणुभाष्यम् । [ \ अधां 

 अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्ममेव्यपदे शत् ॥ १८॥ ` 
य दूमञ्च लोकं परश्च लोकं सर्व्वाणि च तान्यन्तरी ` 

यमयतोत्यपक्रम्य ख्यते यः एथिव्यां तिष्ठन् एधिव्या अन्तरीयं ` 
एथिवो न द् यथय एथिदी परर यः एयिवोमन्तरो यमचलयेष त ̀  
श्रासान्तथाम्यख्त दूत्यादि ! तक्राधिदवमधिलोकमधिवेदमधि- 
यज्नमधिभूतमध्याकञ्च कश्चिदन्तरवखितो यमवितान्तवामोति 
शयते तत॒ संश्यः। किमन्तरखाम्यधिदेवादिषु सर्वतैक ` 
एव अ्रयाधिदवादोनां भदादधियत दति। सामान्यतस्ंतस्त- 

 इ्मौपदेणादिति न्यायेनात्रापि ब्रह्मत्वं सिदमेव। तथां श्व््- ` 
भेदात् सन्दिद्यते श्रधिदेवादिषडभेदा श्राधारधम्मा भगवत्युप- 
चन्त श्रयवा सं्नाविथिष्टा श्रन्यएवेति ।! तच तत्तदधिक्घब ` 

यी वत्तते श्रभिमानेन तस्य तादृशण््दप्रयोगः। श्रधिलोका- 
दयश्च शखान्तरेऽन्यत्रैव प्रसिददाः योगस्यापकाः पञ्चखधिकर- ` 
णेषु । अधिलोकमधिज्योतिषमित्यादि। अतोऽधिदेविकादि- 

शब्दा यौगिकाः सन्ता न भगवति वत्तितुत्दन्ते । नाप्यन्य 
 . कल्मनोया यद्भस्म उपचाराद्घगवति भवेयुः! कल्पामानस्य सव्बौ- 

` जुखतस्य तादृशस्य भगवह्यमतिरिक्रस्यासम्भवात् ! तस्रादन्त 
` ्थामितब्राह्मं कुत्रायुकलं सत् तत्तदभिमानिदेवतासतुतिपरः ` 
` मेवं तत्तदुपासना भविष्यति । भन्नानश्चासन्देहे सन्देदवदुप- 

पद्यते! देहोसवोक्ता इति न्यावादा । नतु निषिदसंन्ना 
भगवति कल्ययितु" व्येति एवं प्रास उच्यते । अन्तर्ययाम्यधि- 
दक क दिष् ! - ्रन्तयांमो श्रधिद्वादिषु भगवानेव नान्यस्तादटभी 

 भेवितुमचति। ननु चोक्तं भगवति कथं निषिदकल्नमिति 



प्रादः।। ॥ अएुभाष्यम् । 

तचा तद्व्यपदेशात् तेषां धर्म्माः तचरा तग्मयुक्ति 

बोधकाः ते विशेेण भगवत्यपदिश्यन्ते। सब्वषा तत्तत्काय्य- 

सामर्थच्च भगवतोन तु खतस्तेषामिति। एवं सत्न्यव्सन्वं 

सङ्न्तं भवति तस्मादब्रह्मवाक्यमेव | श्रन्ययात्वधिकरणएरचना 

अरन्तस्तद्सधिकरणेन गतथत्वाद्युक्तव ॥ 

न च स्मात्तमतद्म्म्रौभिलापात्॥ १< ॥ 

ननु ब्रह्मवाद अ्रन्तथामौ न प्रसिधः जोवव्रह्मजडानामैव 

 प्रसिद्धलात् । श्रतोऽन्तथ्धामिणः साह्परिकलितस्य गुण्योगा- 

` त्ताद्शस्य ब्रह्मते बा कः पुरुषार्थौ भवेत् । नदोष्वरं प्रकतिधम्मा- 

 रूट़ृमन्तथामि णं. मन्यन्ते तादशस्योपनिषृत्खभा वात्पून्वेपक्न्या- 

येन सुतिपरता तन्मतस्य चाञ्रौतलमित्याशद् परिहरति । नच 

स्मान खतिप्रसिद्' स्मान्त' साद्यमतसिद्धमिति यावत्। तादण- 

मन्तव्यीभिरूपमतर भवितु' नाहति।. कुतः। अतदम्माभिला- 

पात । तदर्पणामनभिलापात् । तदिरुदधन्ाणं चाभिलापात् 

नद्य स्वरजसमोगुणासतत्काय्य' बा चरभिल्यते तद्िर्द्धा्चते 

धस्चा यस्य एयिवी रौरमित्यादि.। तसात् सांख्यपरिकलिपतं 

नान्तव्यीमिषूपमतर भवितमरतोति सिद । एवं सति बद्मध्मा 

 एपैते भवन्तोति बद्यवाद; फलिष्यति ॥ 

श्राटरश्मोभयेऽपि डि मेटेननमधोयते ॥ २०॥ 

„ ननक्लन्याधैन शारीर एव भवतु को दौषः । किमिति ब्रह्मपरत्वं 

क्रलखामिति । तचा ! शरश्च नेतनुवत्तते। शरोरख जोवौ 



£ अणुभाव्यम् । [ ९ अध्यादल 

-नान्तर्यामित्राह्मणि तत्तदभिमानिरूपो यस्य एथिवोशरौरमिति ` 
 वाक्यातुरोधेन भवितुमहति। ततोऽपि भिततयान्तथामिरौ. ` 
वचनात्। उभयेऽपि काणखमाध्वंदिनब्राह्मणदयेऽपि एनन्नीवं ` 

 भिदेनेवापोयन्तं ब्रह्मणाः। निःसन्देहायसुभयग्रहणं चो ` 

` विज्नाने तिष्टत्निति काण्वाः य श्रासनि तिष्ठन्ति माध. ` 
न्दिनाः। न चासणशब्देत्नान्यः सम्भवति। श्रन्येषां पूर्वमेव ` 

 प्रटितवात् अन्ते दि जौवमाद्। तस्मादन्तथासिन्राह्मणे ब्रह्मब ` 
वाक्याथ इति सिद्ध । ¦ 

अदृष्यत्वादिग एकोधर्मरोक्तेः ॥ २१॥ 

मुण्डके दि ू यते कस्मित्र भगवो विज्ञात दरति ष््टेद्धे व्यि. 
 विदितव्ये इल्यत्तरमादइ । तवर नामरूपामकजगती विन्नाना्य 

नामारे वेदादि; रूपांपे पराच! तत्न बैदादिविदयायांन 
 खन्देदः | परायां सन्दिद्टते किमेषा साहयमतविद्या ब्रह्मविया ` 

 वैति। सांस्यध्चाभिलापात् सन्देहः! श्रय परा यया तद्. | 
` च्रमधिगम्यते यत्तदट्रेखमग्राह्ममगोतरमवर्ममचक्तरश्नोनं तद्- ष 

पाणिपादं निदं विभुं सर्वगतं सुस्म तदव्ययं ¦ यद्धतयोनि 
 मरदिप्यन्ति घोरा इलादि श्रमे च दिव्योदमूततैः रषः 
 सवाह्नाभ्यन्तरोच्यजः। श्रपराणोद्यमनाः ्भोच्चचरात् परतः षर् ` 

इति ङ्गा एतस्माज्ायत रति निरू श्रग्निूरबा चक्ष चनद्- 
सूर्यो इलयादिना रपसुक्ता घनः पुरुषात् छशिमादह | तत्रक- 

 भ्रकरणत्रादेकवाक्यता वक्तवा ! तत्राचरषुरुषयोभदः प्रती, ` 
1 चते । . त्रयोरभयोरपि ङि; । तदूब्रह्मवादे न सङ्गच्छते । 



र पादः |] अणभाष्यम्। 

तस्मासाक्यमतभेवैतग्रकतिएुरुषयीः श्रिष्टत्वादन्यतरप्राधान्येनो- 
भयोः खष्टलवं उभयात्कल्वात् जगतः । रूपमपि समश्टिव्यष्टौ- 

नामगरे द्युत्पत्तिरिति तिरोहितरूपत्वात्र ब्रह्मविद्या किन्त 
सतिरेषेति । त्रद्मविद्या वैद्विव्या उचारादेति। एवं प्र 

उच्यते । श्रटृश्यत्वादिगुणकः परमात्मेव नह्मविन्नानेनेव सर्व्व 

विज्ञानात् । ततएव विद्याया श्रपि, परत्वम् । अत्तरस्यापि 

= ब्रह्मलम् पुरुषस्यापि तयोः परापरभावः अभेदश्च एताद्ण 
एव ब्रह्मवादः । तत्र प्रथममनच्तरस्य ब्रह्मतल्वमाह । श्रदश्यलादि- . 
गुणकः परमात्मेव । कुतः । धर्मोक्तेः तथाक्तरातसंभवतौद विभ्व- 

मिति। दयं चोपनिषत् नह्यच ब्रह्मव्यतिरिक्राज्जगदुत्पत्ति- 

रस्ति। पुरुषस्य ब्रह्मत निःसन्दिग्धभेव ईषदानन्दतिरोभाषेन 

ब्रह्मा च रसुच्यते । प्रकटानन्दः पुरुष दूति ब्रह्मविदाप्नोति पर- 

 भिलचेव तथा निरयात् । तस्माददृश्यलादियुणकः पर- 
मात्मेव } | क स 

 विश्ेषणमेदन्यपदेणभ्यच्च नेतरो ॥ २२॥ 

ननु पूव्मैपचन्याथेन ब्रह्मविद्यास्याथामपि रतिः ब्रह्म. 
>, =, [8 [ति * $ > । " 

 विद्यवासतु च ब्रह्मणी वेदितव्ये मूत्तं चासूत्त चत्यचन विकार- 

सयव ब्रह्मपद वाच्यत्वम् । अतः प्रकतियुरुषावेव वाक्याघं इति ` 

परिहरति । इतरौ न भवतो बाक्यार्थरूपौ | कुतः । विशे 
षणभेदव्यपद्ेशणम्यां । विशेषणभदः बयपटेशख ताभ्यां अटृश्यत्रा- ` 

द्यो गुण न प्रकतेभवन्ति सब्वस्यापि तदहिकार्त्रात्।! नहि 

घटद्शनेन त् न दृष्यत इत्ति वदतु युक्तम् । ब्रह्मवादे पनः 



अष अणुभाष्यम् । (९ धायस ` 

सर्बभवनसमघलात् ब्रह्मि विरोधाभावः। न दहि निद्य-. 
> वितुम ¢ त ¢ ५ 9 

सदैकरूपम् वित्रियमाणच्च भवितुमरति ।! सत्वत्रह्म धम्म तुद्यते 

तदेव ब्रह्मेति जितं बह्मवादिभिः। यः सन्ेन्नः सव्बविदिवा- 

दयसतु सुतरामेव न प्रकतिषम्भः | व्यवधानाच्च न युरुषसग्बन्धः । 

 अक्षरनिरूपणणएव युरुषविेषणाचच । येनाच्तरं पुरुषं वेद सल. ` 
मिति तस्मादक्तरविरेषृणनि न प्रक्षतिविश्ेषणनि नापि 

रुषविरशेषणानि सां ख्यपुरुषष्य । न हि दिव्यलादयो गुणः ` 
पुरुषस्य भवन्ति । न डि तन्मते पुरुषभेरोद्यङ्गक्रियते । जीव- 

ब्रह्मवत् । नच तस्य वाद्चाग्यन्तरलं सव्व॑त्वाभावात्। नहि. 

तस्माज्जायते प्राणादिः । तस्मात् युरुषविगरेषणन्यपि न. 

साख्युरुषविशेषणानि ! अतो विरेषणभेदः व्यपदेशिभेदश् 

ब्रह्मविदोवेषेति स ब्रह्मविद्यां सनैविद्याभित्युपक्रमे प्रोवाच 

तां त्तो नरद्मविदयामिति मध्यं तेषानेवतां ब्रह्मविदा. 
म्बदेवयन्ते। तस्मात्र सास्यपरिकल्यितौ प्रकृतिपुरुषौ बाक्याघः । 
न हि ब्रह्माच्ये्ठयुताय स्मतिरूपां विद्यां वदति इति 

 चकाराघः। 

खूपोपन्यासाचख ॥ २२॥ 

` अभ्रम चचपोत्यादिरूपं न हि प्रकतिषरुषयोरन्यतरख ` 
सम्भवति । ब्रह्मवाद पुनर्विखाकारसेतत् रूपम् । सूचविभागात् ` 

पनस स्योपपत्तिरेषेति सूचितम् चकारेण श्युलन्तरविरोष ` 

एकवाक्यता च. सर्वषां वेदान्तानामिति। तस्मादचरभन्देन ` 

(^. इस १ रन प्रोक्तमिति ! ब्रह्मविच वेति सिष्'। 



२ पादः | अणुभाव्यम् । 

वेश्वानरः साधारणशब्दविशेषात् ॥ २४ ॥ 
अधिकरणएत्रयेण भोगसुपपाय पूर्वाधिकरणे ब्रदृष्यत्रादि- 

 गुणनुक्ा प्रसद्यत् रूपसुपन्यस्तं । अधुना साकारवब्रह्मतासुप- 

पादयितुमिदमधिकरणमारभते। कोन आत्मा किं न्येति 
्रात्मानमेषेमं व्वा नरं सम्प्र्ष्येषितभेव नो ब्रूदोति चोपक्रम्य 

द्यस्य वायाकाश्वारि्यिवोनां सुतेजसत्वादिगुणयोगमेककोपा- 

सननिन्दया च मूदोदिभावसुपदिश्यान्नायते यस््ेतमेवं प्रादेश- ` 

मालमभिषिमानं वेश्वानरमुपास्तं स सव्वेषु लोकेषु स्वषु भूतेषु 

 सन्वेष्वामसखन्रमति तस्य ह वा एतस्यासमनो वश्वानरस्य मूधव ` 

सुतेजाश्क्तुवि रूपः प्राणः एयग्वत्मांमा सन्ददो बहली बस्तिरेव 

रथिः थिव्येव पादावुद्र एव वेदिर्लौमानि बहि हदयङ्गयद- 
पट्यो मनोऽन्वादायं पचनमासयमादहनोय इत्यादि ! तत्र संशयः । 

किं भेखानरशब्देन ब्रद्य प्रतिपादयितु" शक्यते न वेति ! अ्रथयखा- 

 तिसन्दिग्धलरात्सन्टेहः। तदौपक्रमे ब्रह्मालसपट्प्रयोगोऽसि नान्यत् 
किच्चिदुपपादनेलतदम्मए्व। साकारस्य तु लोकन्यायेना- 
ब्रह्मलं । बेष्वानरो यद्यथद्रातेव प्रसिडः तथापि पूल्व॑काण्डसिदत्वा- 

द्वताकमपरिग्रदी युक्तः । ततश्च संवत्सरो वा अद्चिवेश्वानर इति 

शतैः । संबत्सरख प्रजापतिलाच दरण गभपासनापरमिद्- 

मिति गम्यते ! ब्रह्माकशब्दावपि हि ततेव युक्ततरो । तदुपासकं - 

द्येवात्रभोजनत्रमपि सव्व युक्तम् । प्रादेशमाचलमपि सुख्यजो- 

वत्वादस्मदाव्यपेक्तया सलत्वाभिप्रायम् । विराडभिमानित्राच्च 

लोकावथवत्वै। ैदगर्भत्वादथित्रयालकत्मिति। तस्माच्चिरणय- 

 गर्भोपासनापरमेवेतदाक्य' न भगवदुपासनापरभिद्यवं प्राप 



म. - , " `, - अषुभा्यम् । | ९ सध्यायख 

 उ्यते। वेष्ठानरः परमात्मव। कुतः! साघारणव्द् 
पिरेषात्। साधारणणब्द्ात् विधैषः। ये पव्वपन्ने साधा- 

 रणशब्दा हिरणगर्भपरतया ततोऽपि विग्रेषोऽल्ति येन भगवा. 
नेव वश्वानरो भवति । प्रादेयमावचरस्यव युमूहत्वादिषन्ः। न 
हि षिरडधरषाश्रयलं भगवदयतिरिक्त मम्भवति | सर्व्वभवन- ६ 
साम्याभावात्! साधारणात् ध्मात शब्दएव विशेष दति 

 वा। विशेषादिल्येव वक्तव्ये साधारणणब्दयब्दौ प्रारेशमाचसैव 
वेष्वानर णब्दवायत्व' द्य॒मूदधलारिकन्तस्येवेति समासेनद्योत- 
यतः । अरन्यथाविरोधाभावात् । यदपि लोकात्मकं खलं रूपं 
तदपि भगवतएव न हिरखमभसयेति । पुरुषत्वात्सख । विश्वस ` 

` जडस्य नरस्य जोव च भगवद ्रनेन देवतातवाहेवतादंदे- 
चेति विष्वानरौ तौ निवासो यखेति तस्य निवास दत् । तेन ` 
परमेष्वरणव वभ्वानरो भवति नान्यः! भगवद्ंग्रलादन्यवी. 
पचारात् प्रयोगः। तस्रादष्वानरः परमात्मा । । 

सग्माणएमनमानं खादिति 
व्याख्यानन भगवत्प्रलात् वाक्यस्य प्रमाणान्तरम् । 
केचित् सदेहे हृद्यावकाशे ग्रारेणमान्ं सुरुपं वसन्तं । 
चतुशुज कनज्रथाङ्गयङ्गदाधरं धारणया स्मर्तोति। | 

` ख्ेमाणं खपमदमानं स्वात् । परादेणमातके्वानरख ` 
 ऋह्मल। स्मरणं हि मननं शुतख भवति! खुतिवाक्येभ्य एव हि 

अवर चदि प्रादेग्मातवेष्लानरप्रतिपादकजनातीयानां बह्मवाकय्ं 
खात् तदा सरणं नोपपचेत। अत दूति हेत; मादेयमाकतरैा- 
नरो भगवानैवेति सिद्ध । | 



२ प्रादः1] अपणभाष्यम् 1 

श्ब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानान्नेति चेन्न तथा दृश्वुपदश्ष 

दसम्भनात् परूषमपि चेनमधौयते ॥ २६॥ 

किञ्चिदाश्ह्य परिहरति । ननु यदि समयमाणएमनु- 

मानं सादितिवाक्यार्थो निणोचते तदा स्मत्यन्तरेणान्यापि 

व्याख्येयम् । 

ञ्ह वेश्वानरै भूत्वा प्राणिनान्देहमायितः। 

प्राणपानसमायुक्तः प्रचाम्यन्नं चतुव्विधं ॥ इति 

जाटरएवाग्नर्वे्वानरो भवति तस्येव भगवदिभ्रूतिल्ात् ` 

वाक्यार्था यथाकथचित् योजयिष्यते। नतु विरुदघरन्मांणां 

 विद्यमानलात् भगवत्परत्व वाक्व । विरुदधग्याः णब्दादय 

न्तःप्रतिह्ानच्च । अ्मि्वेशखानरदति शब्दः कंवलवेश्वानर- 

पदे भवेत् भगवत्परत्व योगेन तद्ग्निसादचयग्यात् सरग्निरेव 

भवेत् । तसैव च वेताग्निकल्यनसुपासनाथ । प्राणो डि देवता- 

स्तत॒यद्धक्तं॒प्रथममागच्छेत तद्वोमौयमिल्या्दिना। तदेतेभ्यो 

छ तुभ्योऽन्तःप्रतिशिदल्वमपि न भगव न्धः । युरषेऽन्तःप्रतिटितं ` 

देति भिनश्तुच्तर्देतुच्च भवतोति न चकारः! तस्मादिरुद्- 

चर्ण वियमानलात् न भगवान् वश्वानर इति चेत्] न। 

तथा दृटपपद्ात् । सब्भोक्तल' भगवतो वक्तं तथा दृिरूष-' 

दिष्यते विरुबधन््रर्णा तत्तद्वावापत्तिरिव्ये्वय्यमेव भगवतो 

वर्सति). तर्हिं काथबाक्ञेवासु स्मुत्यतुरोधा्दिति चेत् 

-ततराद ) असम्भवात् । नहि तस्य दमूद्धूतादयो घम्म: सम | 

वन्ति! उप्रचारादुपासनार्थ परिकल्यनं भविव्यतोति चेत्। ` 

न! पुरुषमपि चैनमधोयते वाजसनेयिनः । स एमोऽभ्निनष्ता 

९९. 



नरो यत्पुरुषः स यचो रेतमेवाभिं वैश्वानरं पुरुषविधं पुरुषऽ: ` 

= प्रतिष्ठितं वेदेति । तस्मात् पुरुषत्वं पाठान्तरे यप॒रुषविधतं ध 

वा जाटरस्य न सम्भवतीति भगवानेव वेगश्वानरः । भगवत्परते ` 

सम्भवत्यन्यकल्य नाऽयुक्त ति 1 

पतपएवन् टूव्ता भूतच्च ॥ २. ॥ | 

वैष्वानरी न अ्ये्ादिमन्तेरेवताया महाभूतपरेषी 
वाक्याथतेति कस्यचित् बद्धः स्यात् तदपि श्रतिदेणेनेवपररि- ` 

हरति, सुख्योपपत्तिभ गवत्परत्वे स्वति नान्यकत्पना युक्ेति। ` 

 साक्तादप्यवियोधं ज मिनि: ॥ २८ ॥ 
अघुना परिमाणएविशेषो विचायते | प्रादेशमात्रत्व* भग- 

वत; सराभाविकं छतिमं वेति। अस्मिन् सिद्धएव पूर्वोक्त 
सिद भवेदिति विचायते! तत्रास्मित्रथे चत्वार षयो वेदाय ` 
चिन्तकाः प्रकारभेदेन। तत्र केवलं शब्दबलविचारकाः' 

आचायाः! शब्दायेयोजंमिनिः | श्राश्वरण्यस्तु शब्दोपसन्नने- 
 नाथविचारकः । कैवलायविचारको बाद्रिरिति | श्राचायः 
` युनविचाराविचारयोदाषं पश्यन् विचारमपि वदन् तेषामद्य. 
ध  बुद्धिष्यापनाय नामान्याह । तत्र जेभिनिरुभयवन्लविचारकः 

प्रधमं निदिष्यते। व्यापकस्य प्रादेशमात्रे साच्ादपि कल्मना- ` 
 व्यतिरेकेणपि खरूपविचारेणेव विरोध मन्यते जेमिनिः। ` 
 . भ्राकाश्वद्यापकं सव्वेतःपाणिपादान्त' ब्रह्म अतएव साका- 

र्लमनन्तसूत्तित् ब्रह्मणः खेच्छया परेच्छया खभावतख विभक्त ` 
धो 



र पाद] । अणुभाष्यम् । ` 

भिव । त्रयोऽपि नियतपरिमाणण श्रनियतपरिमाणएासु आकाथ- 

वत्परिच्छेदनिरूप्याः । तदु दिदासाभ्यां तथा भवन्ति । 

खट ता वप्यती । | 

विष्णोस्तु चरि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः । 

प्रथमं मदतः खष्टु दितोयं लण्डसंस्थितं | 

ठतोयं सब्बभरूतसख' तानि ज्ञात्वा विमुच्यत इति ॥ 
तेष पञ्चधा । उदरोऽङ्गषटमावः। हृदये प्रादेश मूद्धेनि 

च मनसीन्दियेष चाः] वित्ते व्यापकः। एकस्याप्युपकमे ` 

सव्वषु तथात्ववादो विभश्रतिरभदाय। तस्मात् वखानरस्य युरुष- 

लात् सचिदानन्दरूपैणव प्रादेशमाचलं न विरुध्यते! अतः 

 साकारब्रह्मवार् एव जमिनेः सिदान्तः। ५ 

 अभिव्यक्तरित्याष्मरथ्यः ॥ २८ ॥ 

निराकारमेव ब्रह्म मायाजवनिकाच्छन्नं तदपगभमेन युरुषा- 
नि जि (4 ५ 1 £ । 

कारेणाधिदविकदेवताधिष्ठितेनाभिव्यक्तः पुरुषोऽन्तयांमो अतएव ` 

पुरुषविष इति! अरभिव्यक्तेहतोः साकारत्वमपि मायापगमन- 

क्तत्वात् न खाभाविकत्वं तथापि निददिश्यमानं सच्चिदानन्द 

रूपमेवाश्मरथ्या मन्यते| 

अनसूमतिर्बीद्रिः ॥ २० ॥ 
बादरिः केवलयीौक्तिकश्िन्तनवथात् प्रादुश्डतरूपानुवादिका ` 

श्ुतिरिति। 

 यदयद्विया त उरुगाय विभावयन्ति 

तत्तदपुः प्रदयस सदनुग्रद्धाय। 



# २ पादः । अणुभाव्यम् । ८५ 

युरुषेऽन्तःप्रतिषहितत्वं च वाजसनेयिनः समामनन्ति नदि 

तस्य तदिघत्वं तस्मिन् प्रतिष्ठितत्वं च सम्भवति युक्तया । अतोऽन्ये 

षयो अान्ताएब येऽन्यथा कलयन्तो व्यभिप्रेलय खमतमादह | 

एनं वेष्वानरमस्मिन् मूदचिवुकान्तराले जावालाः समा- 
मनन्ति। एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा योऽविमुक्तं प्रतिष्ठित दूति 

सोऽविसुक्रः कस्मिन् प्रतिष्ठित इत्याद्दिना स्ववोः प्राणस्य च यः 

सन्धिः स एष यौर्लौकस्य परस्य च सन्धिभेवतौति न द्यनन्तः 
संकुचितस्थामे भति विशेषणवेय्यपत्तेः । युक्तिगम्या त्वनह्य- 

 विदैव। श्रविरोधेऽपि बच्छति। खुतेख शब्द्मूलल्वादिति । 

ननु तथापि कावित् दानुसारिणौ युक्तिविकव्या शस्तसाफल्या- 
येति चेत् । उच्यते| विरोधएव नाशङ्नौयी वस्तुखभावात्। 
श्रयःकान्तसंनिधौ ज्ोदपरिभ्रमणे यायुक्तिः गर्भस्यौदर्थ्या द्! 

रेतसो मयुरत्वादिभावेन दि सव्य खभावद्गैनाभ्यामन्योपपत्तिः 

कथिदपि शक्यते वक्तं! तस्यान्ते सुशिरमित्यादना शुतिरेव- 

मेवा ) यशोदा सनन्धयस्य चं भगवतो सुखारविन्द विश्वमेव 

दृष्टा सखमायाविदयानिराकरणाय सिद्धान्तमाह 
श्रयो अरसुष्येव ममाभकसख यः कञ्नोत्यसतिकश्रामयोगः। 

इति उलखलबन्धने चायमर्थो निखीतः। तस्मादानन्दांण- 
स्वाय घमो यच खाभिव्यकिस्तच विरुद सव्वधश्राश्चयत्वमिति 

, चकाराधःः। तस्मात्रारेश्मातो व्यापक दति वश्वानर. भग- 

वानेवेति सिद्ध) 

, इति श्वीङेद्यासमतवतिं श्रीवल्तभाचाय्यविरचिते ब्रद्यद्चाणभाष्ये 
प्रथमस्याध्यायस्य {इती यु: पादः... ~ च 

४ १. 

33 1 41५; {4444 ५ ५३. 4. 



८६ शअणुभाष्यम् । | १ व्याव ` 

द्युभ्वाद्यायतनं खेशब्दात् ॥ १॥ 

हितीयपादे श्राधेयरूपो भगवान् प्रतिपादितः | भाधार- 

रूपोऽत प्रतिपाद्यते । तेन सव्व ब्रह्मति फलिष्यति । दद् भूयते! _ 

चस्मिन् यौः एथिवी चान्तरिकमोतं मनः सद प्रार्ख सन्वः तमे 

सेकं जानयामानमन्या वाचो विसुच्चधागटतस्यष सेतुरिति. 

बाधकानां बलिष्टठलात् साघकानामभावतः। 

श्राधारधश्चा बाध्येरन्िति पादौऽभिधोयते ॥ 

यस्िन्निलयादि वाये च वाक्यायः सर्ववाधितः। अर्थाव् 

प्रकरणात् लिङ्गादिति पूवव विचायते । अत्र संग्रयः। ययभ्वा- 

द्यायतनं ब्रह्म आद्ोखित् पदा्यौन्तरमिति । अथौन्तरमेव 

 भवितुमर्ईति! व्यभ्वादौनां स्तरे मणिगणा दव प्रताना भार. 

लात तद्ाहकः परमात्मा । श्रन्यवाज्िमोकश्चासद्गतः। एक- ` 

विज्नानेन सन्बविज्नानस्य ग्रष्टत्लात् कथमन्यविमो कः सेतु गति- ` 

साधनः तस्मादफलल्मपि ब्रमलाभान्न परं विद्यत इति. 

विरोधश्च | श्रतो न ब्रह्मवियापरमेतदाक्यं किन्तु स्मतिसूलं भवि- ` 

 य्यतोत्येवं प्रा उयते । य॒भ्वाद्यायतनं ब्रह्मव । यीः भरूथादि- 

` यँषान्ते चयुख्वाद्यः तेषामायतनं । यस्िन् यौरिति वाक्यो- 

क्तानां साधक वदन् प्रथमपरिदारमादहं। खशब्दात् । श्रात्म- 

शब्द व्याख्यातः खण्ब्देन | अत्र न जोवश्यासत्वेनोपासनाधः- । 

 मामपर्ं किन्तु पूर््वाक्लानामामभूतं तेन न भारक्षतो दोषः 
कारणे हि कायमोतं भवति सेतुं च युज्यते! तजन्नानै- 

` नादत्त, अभेदेऽपि ब्रह्मविदाप्नोति परमितिवदथः, 



३ एदः। अएभाष्यम् । ८७ 

 तस्मादवाधिताथंवालच्छस्य स्वगतल्वयुत्यादकलात् ुभ्वाया- 
यतनं ब्रह्मोव । 

मु क्तोपरप्यव्यपद् णत् ॥ २॥ 
नतु चोक्तं सव्वेविन्ानश्छोपक्रान्तत्वादन्यवाग्विमीको विरुद 

द्रति नेष दीषः। सुक्तोपखप्यव्यपटेष्ात् । सुक्तानां जौवन्- 
सुकानां शरोराद्यध्यासरदितानामवान्तरप्रकरणशरधनुर्न्याथेन 
ब्रह्मत्वेन ज्ञातं एकत्वेन वा जोवं लच्छे योजयितु' तदुपद्प्यता 
व्यपदिश्यते तेन शरोरायष्यासविशिष्टं न ब्रह्मि योजनौय- 

भिति । किच्च वाभश्विमाकरएव न वसुविमोकः | वसनो बह्म 

त्वात्] वाचासर्प्रणमात्रत्रादिकारस्य। श्रतो न सरव्पविन्नान- 
नाघधः। चरतो बाधकाभावादिदं ब्रह्मवाक्यमेव। येतु ते 

 रन्यधाथेवं कल्यितम तानुसारेण नयन्ति तै पूर्वोत्तर खष्टश्चुति- 

विर्द्ायवादिन उपेच्छाः | 

` नानुमानमतच्छन्दात् ॥ २॥ ` 
नतु जड्धन्नाः जडदृष्टान्ताः प्रकरणे बदवः सन्ति। श्रा 

दव ब्रह्मयुरे मनोमय इत्यादि) तस्मात् प्रकतिपुरुषनिरूपक- ` 
 सांस्यानुमापकभेवेतत्मकरणएमस्तु । निर्णीतमप्यक्राधिकरणे 

 जडधम्मपेत प॒नरुच्जीवनं। तस्मात् अभ्वादयायतनं प्रतिरव 

भवितुमहतोति चेत्! न। श्रनुमान तन्म्रतानुमापकं न 

भवति। कोऽपि शब्दो निःसन्दिग्धस्तन्मतख्यापको नास्ति। 
ब्रह्मवादस्यापकासतु बहवः सन्ति आकसव्व॑ज्ञानन्दरूपादि- 

शब्दाः । अतः सन्दिग्धा; जडधन्चैत्वेन प्रतीयमाना अपि ब्रह्म 



^. ऋ(नाव्यन् । | प खथ्याषख ` 

धम्य एवैति युक्तं । न दि ब्रह्मवादः खुतिव्यतिरिक्ते सिचोऽस्ति। ` 

येन बरह्मधश्चाभावो निखेतु शक्येत । तस्मात् स््बधारतेन ` 

 निरूप्यमाणः परमातेव न प्रधानमिति। | 
 प्राणण्ठ्ं ॥ 8 ॥ 

नन्वस्ति निर्णयकं प्राणनामोतत्ववचनं मनोमयः प्राण- 

शरौरनेतेति च । अरतौ जोवघस्माः केचन जड्धम्मा्ापरे सव- ` 

छत्वादयोऽपि योगप्रभावाल्नोवधम््ां दति । तस्माज्डजौब- ` 

विशिष्टः सांख्यवादणएव युक्त दति चेत्। न। प्राण््डल्नौवोन 

सम्भवति । च्रतच्छन्दादेव न छ्यानन्दाखतरूपः स भवितुमहति 
 तन्छते। एधकयोगकरएमुत्तराय । 

मेदव्यपदेशत् ॥ ५॥ 
विशेषडेतुमाह । तमेवकं जानयेति कम्म कटेभावः प्रतौ- 

यते श्रतो भेदव्यपदेशात् न प्राणखव्नौवः। 

प्रकरणात् ॥ ६ ॥ 
जोवजडसाधारणएनिराकरणाय विथेषद्ेतुमादह । प्रकरणं 

रोद ब्रह्मणः। ब्रह्म देवानामित्यारम्मे स ब्रद्मविद्यामिति। 
 तैषामेवेतां ब्रह्मविद्याभिव्यन्ते च। ब्रह्मविद्याया एव प्रक- | 

स्ित्यदनाभ्याच्छ ॥ ७ ॥ | 
सव्वस्प्राप्यन्यथाभावशङ्या विशेषह्धेतुमाद् | दा सुपरश्त- 

¢ ध ~~"~~~-~--~------------------------~--------~--- ५ ------------------------- र 

वाक्य चअनस्नत्न्यो अभिचाकशौति केवलख्ितिः परमातमत्रः 
जिनो 

भ अतिव्यतिरिक्ति इति क| 



इ पादः अणुमाष्यम्। ` ष्ट 

कच्मफलभोगी जोवस्य। अतः खिव्यद्नाभ्वां जोवपरमात्ानावेव ` 
मध्ये पराच्ष्टौ। न हि साड्यमतततेतादशे भवति। अ्रतोऽख 

 वेशेषिकोपपत्तेविद्यमानलात् प्रातिलोम्येन सर्व्वा उपपत्तयोऽ- 
हृदा इति दयभ्बाद्यायतनं भगवानेवेति सिद्ध । यद्यपि प यप- 

निषदि हा सुपखव्यस्यान्यथायाख्यानं प्रतिभाति तदच प्रदेश- 
 विरेषेऽन्यथाव्याख्यानं न दोषाय । ठस्मात् सत्तत्तवन्नौ जोव- 

ब्रह्मणी व्यास्ययौ । त 

भ्रमा सम्प्रसादादध्यपद् शत् ॥ ८॥ 
दृद च श्रूयते यो वै भूमा तसुखभिति लकच्चणसुक्ता श्वल 

लच्षणएमाद् । यते नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यदिजानाति 

स भूमेति। तच संशयः । भ्रमा बाइल्यमाहोखित् ब्रहेति 

 प्रपाटकारम्भं ततस्त अद्ध वच्यामोति प्रतिनज्ञातल्रात् वेदारौनां 

नामत्वसुक्रा तती भूयं वागादोनां पम्राणपथन्ताना- 

सूक्ता सुख्यप्रारविव्याया श्रवरब्रह्मविद्यात्वस्यायनायांप्रपाठकं 
समाप्य ततोऽपि विक्नानादौनामन्तरङ्न र्णं सुखान्तानां भूय- 
स्वसुता सुखस्य फलत्वात् तस्यव भूयस्त्वं बदति । यद्यपि तरति 

भ्रोकमात्मविदिति नारदप्रश्रात् श्रन्नो ब्रह्मत्व प्रकरणात् वक्त 

 श्क्यक्ते तथापि तस्यवाधात ्रालादेण इति अदहइनरादेण- 

` बवदातमादेणोऽप्यस्ति तेनात्रद्मत्ऽपि प्रय्सि्विः। तस्य सुख- 

बाह्यस्य स्वं महिनि प्रतिहितत्वं सव्वतः पूखविषयलाभःऽपि 

भव्रति सुषु्ावपोति। तयीरन्यतरद्ग्राद्य ततराप्यन्तरङ्गत्वात् | 
षुिरेबात्र भ्रूमत्नोच्ते। न सुखा सणुधिरूपमेव 

९९ 



६ | अणभाष्यम् । [ २ अध्यायस्य ` | 

मूमेखेवं प्रा उयते। भूमा भगवानेव । कुतः । सम्प्रसादा. 
दध्यपदेणात्। सम्प्रसादः सुषुधिः तस्माद्धि आधिक्येन उप- 
देथात् । यद्यपि नान्यत्पश्यतोव्यादि समानं तथापि सवा. 

 शस्तादिल्यादिना तु ततोऽप्यधिकधग्मा उच्यन्ते । न हि सुषु 
 स््मलादिधग्चाः सम्भवन्ति श्रामशब्दश्च मुख्यतया परि 
ग्टहौतो मवति । भावशन्दस्यापि सव्वत्वात् भगवति हत्तिर 

दोषः । तस्मात् भूमा भगवानेव । 

धर्म्मो पपन्तेख ॥ € ॥ 
नान्यत्पष्यतीत्यादयोऽपि गुण ब्रह्मणि न पिरुष्यन्ते ` 

 खाप्ययसम्मच्योरन्यतरापेच्छमाविःकतं होति न्यायेन यत्रहि. 
इतमिव भातीश्न्यादि श्रुत्या उभयवान्नानात् अन्याद्शनाद्यो ` 

भगवति न विरुधयन्तं | चकारात् फलं तस्यवोपपदयत दू्याद । ` 
सवा एष एवं पश्यन्नित्यादिना सहस्राणि च विश्रतिरिल्यन्तेन। 
तेन भूमा ब्रह्मवेति सिद । 

अक्तरमन्नरान्तधुतेः ॥ १० ॥ 
 गाभित्राह्मणे किन्न खसाकाथ श्रीतख प्रोतश्ेति 

स होवाच एतद तदक्षरं गां ब्राह्मणा श्रभिवदन्तयस्यलम- 
नखिव्यादि भूयते । तच संणयः। किमचरगब्देन पदार्थान्तरं 

। ब्रह्म वेति तत्राचेतनसाधारण्यादणतुल्यत्वादाका शवदस्याण- ४ 
।  जद्मलमेव । चुभ्वाद्यायतनविरोधस्त तुल्यः । अतरएवागतार्थता 
५ ८ अटृश्यत्वाद्यधिकरशेन । न हि तच विरदधरम्म भाशद्य न भि तत ̀  विरथ भाय | 

* भवतौति क० 1. 1 



३ पादः। अणभाव्यम्।  €१ 

निराक्रियन्ते । अतीऽचैतनतुखखयत्रात् जह्मवारस्यासमाप्तलात् 
्ाग्रहाविष्टलाबष्टुः स्नोलाच स्मरो वाव आकाशाद्नयानिति- 

वत् कयाचिदुपपत्या स्मरणकालभूतसखच्छप्रकतिजोवविशेषा- 

णामन्यतरपरिग्रह दति वक्तव्यमुपासनाथं । अन्न हि प्रापञ्चिक- 

स्वेधसरादित्यं ब्रह्मधर्चतरच्च प्रतोयते। तदुपासनार्थत्व उप- 
पद्येत । ब्रह्मतपरिग्रहे तु वेयथ्यैमेव उपदेषटलाभावात् । तस्मा- 
दचरमन्यदेव ब्रह्मधग्मलेनोपाख्यमिलयेवं प्राप्त उच्यते। अक्र 
परमात्मेव । कुतः । श्रम्बरान्त्टतेः ! श्रुतिं व्याख्याय सिद' इेतु- 
माह | अतेकएव प्रश्न उत्तरं चेकं। श्राकाथस्याबान्तरत्वमेव । 
तेनाम्बरान्तानां एथिव्ादौनां विधारकः परमात्मेव । दश्वाद्या- 
यतनसिदो धर्ममोऽव डेतुः। न तदश्नोति कनति सुख्यतया 

परिग्णहोतो मवति । अन्यथा मूध विपतनच्च भवेत् । न छन्यः 
सर्व्वाधारो भवितुमर्हति । परोक्षेण ब्रह्मकथनाथमचरंपद्मन्य- 
निराकरणाय तर्न पदेश्च । तस्मादन्तर परमातेव । 

सा च प्रशासनात् ॥ ११॥ 

ननु क्चिदहाक्ये विधारणं ब्रह्मध्मत्नाभितमित्य- 

न्यचापि न तथा्रधितुः शक्यते नियामकाभावादिव्त 

आह । सा च विष्तिरत्रापि वाक्ये ब्रह्मधग्म एव| कुतः। 

प्रणासनात्। एतस्य वा अ्रच्तरखय प्रणसने मागि यावा- 

एयिकी विष्टते तिष्टत इति प्रशसनेन विधारणएमन्यधर्म्मो 

भवितु नादहति। अप्रतिहताज्ञागक्रभगवद्रम्भमत्वात्। तस्मा- 

दत्षर ब्रह्मव । 



५ अणभाप्यम् । [ २ चथादख ` 

 भमेलेवं प्रास उच्यते। भूमा भगवानेव । कुतः! सम्प्रसाद्ा. 
दध्यपटेणात्। सम्प्रसादः सुषुधिः तस्मादधि अ्राधिक्येन चप । 

देशात् । यद्यपि नान्यत्मश्यतोव्यादि समानं तथापि सएव. 

भस्तादिव्यादिना तु ततोऽप्यधिकधस्धा उच्यन्ते । न हि सुषुपेः 
स्बैत्वादिधग्ाः सम्भवन्ति। श्रासन्दद्च सु्यतया परि 
ग्टहोतो मवति भावश्न्द्ख्चापि सव्वेत्वात् भगवति हत्तिर- 

दोषः । तस्मात् भूमा भगवानेव । 

धर्म्मोपपन्ते ॥ € ॥ 
नान्यत्पष्यतीत्यादयोऽपि गणा ब्रह्मणि न विरुध्यन्ते) ` 

खाप्यथसम्पच्योरन्यतरापैच्छमाविःकतदहोति न्यायेन यत्रहि 

 देतमिव भातीकश्यादि चुलया उभयताच्रानात् अन्यादशेनादयो | 
भगवति न विरुध्यन्ते । चकारात् फलं तस्यनोपपद्यत दृत्याद् ! ̀ 
सवाणएष एवं पश्त्नित्यादिना सदस्राणि च विश्रतिरिल्यन्तेन) 

` तेन भूमा ब्रद्मषेति सिद 

अक्तरमम्नेरान्तधुतेः ॥ १० ॥ 
 गागित्राह्मणे कस्िन्न खखाकाश् श्रोत प्रोतञ्चति 

` स्र होवाच एतद तदचरं गारं ब्राह्मणा अभिवदन््स्थलम- 
 नखत्यादि अरूयते। तच संशयः । किमनक्तर शब्देन पदार्थान्तरं 

तत्राचेतनसाधारस्वादणतुल्यत्वाद्ाकाएवदस्याण- 
बरह्मलमेव । चुभ्वायायतनविरोधस्त तुल्यः } गरतएवागता्थता 

(1 अदृश्यत्वायधिकरणेन । न हि तच विरद ्राशद्ूय 
1 1 



३ मादः। अणुभाष्यम् । €१ 

निराक्रियन्ते । ्रतोऽचेतनतुल्यत्वात् ब्रह्मवादस्यासमाप्तलात् 

श्राग्रहाविष्टलाग्मष्टः स्वोलाच् स्मरो वाव आकाशाह्यानिति- 

वत् कयाचिटुपपक््या स्मरणकालभूतसद्धप्रकतिजो वविशेषा- 

एमन्यतरपरिगरद इति वक्तव्यसुपासनाथं । अन्न हि प्रापञ्चिक- 

सर्व्यधग्ध रादित्य बह्मधश्धचल्च प्रतोयते । तदुपासनायत्व उपः 

पयेत । ब्रह्मलरपरिग्रहे तु बेयथ्य॑मेव दपदेषटल्वाभावात् । तस्ा- 

दक्रमन्यदेव ब्रह्मधम्लेनोपासखमित्येवं प्रा उच्यते । अन्तर 

परमाव । कुतः । श्रम्नरान्त्टतेः ! श्रुतिं व्याख्याय सि्' डेतु- 

माद | अरतैकएव प्रश्न उत्तरं चेकं। श्राकाशस्यावान्तरत्वभेव। 

तनाम्बरान्तानां एचिव्यादौनां विधारकः परमासेव । द्यभ्वाद्या- 

 यतनसिद्धो धर्मोऽत्र चतुः। न तदश्नोति कञ्चनेति मुख्यतया 

परिग्टहोतो भवति । अन्यधा मू विपतनच्च भवेत् । न न्यः 

सर्व्बाधारो मवितुमहंति । परोक्तेण ब्रह्मकथनायमक्तरंपद्मन्य- 

निराकरणथं' तदर्मरोपटेश । तस्मादक्तर परमात्मव । 

सा च प्रशासनात् ॥ ११॥ 

ननु क्वचिहाक्ये विधारणं ब्रद्मधश्चत्ेनाभितभमित्य- 

न्यचापि न तथाखयितु शक्यतै। नियामकाभावादित्यत 

श्राह) सा च विष्टतिरत्रापि वाक्ये ब्रह्मधग्म एव | कुतः 

्रशासनात्। एतस्य वा अक्षरस्य प्रणसनें गाजि द्यावा- 

यिक्ष विष्टते तिष्टत इति प्रशासनेन विधारणएमन्यधर््ो 

मभ्वितु" नार्दति! अप्रतिहतान्ञाश्क्तेभगवद्रगलात्। तस्मा- 

चरं ब्रह्मेव । 



4 | अणएभव्यम् । { ९ अध्यायस्य 

 अन्यभावव्यावरत्तेख ॥ १२॥ | 

ननक्मुपासनापरं भविष्यतीति । तत्राह । अन्यमावव्या- 

हतेः । अन्यस्य भावः अन्यभावः च्रव्रह्मघन्म इति यावत्। ` 

तस्यात्र व्यादत्तेः। श्ब्रद्मलरे दि ब्रह्मच नापासना भवति) 

 काथकाररमावमेदेन । न द्यत वाटो घम्माऽस्ति । चकारादयो ` 
वा एतदत्तरमविदिला ” गागोत्यादिना शद्धत्रह्मप्रतिपादन 

भेव नोपासनाप्रतिपाद्नमिति। तस्मादत्तर बद्मवेति सिदं। 

ई चतिकग्व्यपदे शात् सः ॥ १२ ॥ 

पच्चमप्रश्ने एतदे सत्यकाम परच्चापरच्च ब्रह्म यदोद्ार- 
स्तस्मा हिदानेतेनकतरमन्रेति। ययेकमात्र इत्यादिना एक- ` 

दितिमात्रोपासनया खग्यज्ुःसामभिमनुष्यलोकसोमलोकस्थ- ` 

 लोकप्रािएुनरागमने निरूप्याधचतुधमाचोपासनया परं ` 
पुरुषमभिध्यायौोत स तेजसि पर संपन्नो यथा पादौरस्व- ` 

 चैल्यादिना परात्मरं पुरिश्य युरुषमौक्त दति! तत्र संशयः। 
` परषुरुषः परमासा ` ध्यानविषयः श्राहोखिदिरारूएरषो ¦ 

= 4 ब्रह्मा वैति ततरामुख्यप्रवादपतितत्ात् ब्रह्मलोकं गतस 
 तदोच्तणमेव च फलं शूयते न हि परमपुरुषस्य ब्रह्मत्वे तद् | 

|. ज्ञानमेव फलं भवति। तस्मात् विर् ब्रह्मा वा श्रभिध्यान- 
८  : विषय इति एवं प्राप्त उच्यते| सः अभिष्यानविषयः प्रयुरुषः 

परमामव। कुतः। ईचतिकमषयपरेशात् । जोवघनात् केवल- 
` जोवाधारभूतात् ब्रह्मलोकात् पररूपयुरूषदर्भनं ईति 
1 ` तस्याः कञ्ल्वेन व्यपदेशात् उभयो; क्चणोरेकत्वं श्रपरन्वि- ¦ 



इ पादः।] अणुभव्यन् । ९२ 

मातपथन्तं निरूप्य परं दयग्र निरूपयति । तथेव च कीक 
तिखो माता इत्यादि । अभिष्यानस्य हि सात्तात्कारः फल । 

अतः फलरूप्रज्नानख विषयलात् परपुरुषः परमात्मेव । 
मन्दशङ्ानिद्यर्मेषेदं सूतं । अत्र सव्वसङ्रवादिनामन्यथा- 
पाटी स्मात् तचापि विचारसखयः। 

द्दर् उतत्तरभ्यः । १६ ॥ 

अरय यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पण्डरौकः बैष्म दहरो 

ऽस्मिन्रन्तराका स्तस्मिन् यद न्तस्तद न्वेटव्यन्तदाव विजिज्ञासित- ` 

व्यभित्यादि श्रयते तच संशयः, किं जोवोऽन्वेष्टव्यो ब्रह्म 

वेति जौवनब्रह्मवादो निर्णये! शुत्यर्थो हि निखतव्यः । तत् 

यदस्मिन्वाक्ये परमाथतो जोव एव ब्रह्म चेत् शख च तत्व 

समासः चेत् व्यथंमधिकरणारम्भः। इदमेवच वाक्य दुला 

वक्तव्यं च भषेत् । तस्मादस्मित्रधिकरणं सुख्या सव्वेसङ्कर- 

वादादिनिरालतिः। किं तावत प्रां ददर ्राकाशो जौव 

इति। भ्रतरावान्तरप्रकरणदयं। तत्र दितौये प्रजापतिप्रकरणे 

जोव एवाखताभयरूपः प्रतिभाति। स्प्टाथंञ्च दितौय- 

प्रकरणं । तस्मात् प्रयमैऽपि जोव एव तादृशधम्भ वान् भवितु- 
महति) श्र्यीनुगुष्छमपि व्याख्येयं अयव जौवो ब्रह्म 
 अयमाता ब्रह्मेति खतः, मतेयौनाद्मणं चानुगुरं भविष्यति । 

तस्य पुर शरोर तत्र हृदयकमलं सच्छ' तताराग्रमाची जोव 

 एवाकाशः तात्खात्तदयपदेश इति । चअन्े्टव्यसु तस्मिन् 
 बिव्यमानस्तन्महदिमा । वासनारूपेण स्वन्तच वत्तेत दूति । . 



<9 | अणुभव्यम् । { \ अध्याय 

अन्यथोभयतवर सर्वकघनं विरुदमापव्येत । भूतानि महा 
भूतानि एुत्राद्योवा तच्चेत् त्रयुरित्यादिना नित्यतासुपपद्यएष ` 
 श्रा्मेव्यादिना तस्येव ब्रद्मत्रसुपदिश्ति। तत्न्ञानञ्च प्र ` 

सति! खामनज्ञानिनः कामसिदिद्ादह। य दरेद्यादिना। 

येऽपि च विरुबा धञ्चाः प्रतिभान्ति अरहरहगेमनादयसतऽपि 

खकलितजोवानां सखप्रमायामनोरघादिषु तेषामेव गमना- ` 

गमने प्रति खातिरिक्तस्य ब्रह्मणोभावात् एवं लोकाधारल- 

मपि ब्रह्मचय्य' च तस्य साधनमिति! योग तयोद्धमा- 
यत्नरतत्वमेतौति च ! तस्माल्लीव एव ददर इत्येवं प्राप्त ` 
उच्यते ¦ ददरः प॑रमात्मानजौवः। कुतः! उत्तरेभ्यः उत्त 

रच वच्छमाणभ्यो हतुभ्यः। तेषामपि साष्यलरादेवसुक्त । ` 
जोवो नाम भगवद््यो न भगवानेषेति श्रमे वच्छते। श्रयो 

 मानाव्यपदेशादिति | नापि ब्रह्म तावक्ात्रमिदमप्यग्रे वच्छते। ` 

अधिकन्तु भेदनिदेशादिति! तस््रादिदं प्रकरणं न जौवबरह्म- ` 

विद्यापर किन्तु ब्रह्मवाक्यभेषैति। | 

गतिश्न्दाभ्यां तथादि दष्टं लिङ्गच्च ॥ १५ ॥ | 
उत्तरहेतूनां मध्यं हेतुदयमाद । गतिशब्दाभ्यां। गति- 

८ ८ ५ ` ब्रह्मलोकगमनं। एवमेवेमा सव्वौः प्रजाः श्रदरहर्गच्छन्य एतं 

५ ब्रह्मलोकं न विन्दन्तीति एष ्रासापहतपाप्ना सल्कामः सल्य- । 

`  संकल्य दति केवलभगवद्ाचकाः शब्दा ब्रह्मलोकशब्दश्च। ` 
` सनक जोवस्यवेते शब्दा गतिश्च म नोरयादिकल्ितानामिति. ` 

`  तत्रिराकरणणयाद्) तथाहि तथेव गतिशब्टौ भगवल्येव युक्तौ । ¦ 



३ पादः ।] अणभाष्यम् 1 ९५ 

श्रतेनापिधानं दह्दि केषां विशेषणं । श्रन्नानावेषितत्वमि- 

वयर्थ; । नन्वज्ञानपरिकल्ि तलं दृटलवात् तथेव हि दृश्यते । 
 सन्वाऽप्यादह न किञ्िदकेदिषमिति । न च गन्तुरभाव एव शस्व- 

वेफल्यापतेः नद्यातसनाशः युरुषाघः क्यकटंविरोधश्च तथा । 
श्रपदतपाप्रत्वे च तदिरुदधम्माणमनुभवात्। भगवति तु इदानौ- 

मेव तेषामनुभवः ध्यानादावुपलमधेः 1 एथिवौशराववदेव जोवब्रह्म 

विभागो नन्वन्नानक्षतः । तथाहि । श्रन्नानंः नाम चेतन्यांत्भ्ैतं 

तक्ृक्तिरूपम नादि उत बद्िश्डतं । साङ्वत् न बद्धिभृत चेत् 

साइयनिराकरणशेनव निराक्लतं अ्रन्तःस्ितायाः शक्तिरूपायाः 

स्ररूपाविरोधिन्या न स्वरूपविभदकलत्वं आ्राञ्रयनाशप्रसङ्गत् । 
 कल्पनायाघ्ाप्रामारिकलात्। बदिःखितस्येव दि भेदकलत्व' कुटा- 

रादिवत्। नापि वायुवत् तच्छक्तिलात्। किच्च। कोयं 
ब्रह्मवाद प्रदषः येन भिष्यावादः परिकल्ययते। श्रन्नानादिति 
चेत् पौतश्रहप्रतिभानवद्यक्तं मतकरणं ब्रह्मविद्पासनयानु- 

गमिय्यति। शकराभच्तणेनेव पोतप्रतोतिः सव्वन्ञन हि वेद- 
व्यासेन भाविमिश्यावादनिराकरशेनेदमधिकरणमारय । तस्मा- 

 जीवानाभेवान्ञानदर्भंनात् बरह्मणः सर्ववज्ञत्वदभनात् गतिश्ब्दौ 

ब्रह्मविषयावेव न जोवविषयौ । किञ्च। लिङ्च वन्तते यथवेह 

 कश्धजितो* लोकः चौयत एवमेवामुत्र पु्यजितो† लोकः चौयत 
दूति नहिशाज्ञानं खय सम्भवति दिताकरणप्रसकतिखानवचः 

ज्ञानेन सामय्यसुददमिति वाच्यं पिरोधित्वात् नहि ज्ञानं 
॥ नि 

 » कमेचित दति वा पाठः 

 { एष्यवित इतिवा पाठः 
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अन्यचोभयवच सर्व्वकथनं विरुदमापद्येत! भूतानि महा . 
भूतानि पुतादयोवा तच्चेत् व्रयुरिव्यादिना नित्यतासुपपाद्यषएष 
आत्मेव्यादिना तखव ब्रह्मवसुपददिश्ति ! ततन्ञानच् प्रशं- ` 

 सति। खालनज्ञानिनः कामसिदिद्ाह। य दृहेत्यादिना। 
येऽपि च विरुदा ध्मा: प्रतिभान्ति श्रहरहर्ममनाद्यस्तेऽपि | 

खकलितजौवानां खप्रसायामनोरथादिषु तेषामेव गमना- 
गमने प्रति खातिरिक्तस्य ब्रह्मणोभावात् एवं लोकाधारल- 

मपि त्रद्मचय्य' च तस्य साधनमिति! योग तयोद्धमा- 
यत्र ख्तत्वमेतौति च । तस्माच्जीष एव ददर इत्येवं प्राप 
उच्यते । ददरः परमात्मान जौवः। कुतः! उत्तरेभ्यः। उत्त- ` 

रच वच्छमाणेभ्यो हेतुभ्यः। तेषामपि साध्यत्रादेवसुक्तः। 
जोबो नाम भगवदंयो न भगवानेवेति श्रे वच्यते । श्रयो 

 नानाव्यपदेशादिति। नापि ब्रह्म ताव्ात्रमिदमप्यगे बच्छते। ` 
अधिकन्तु भेद्निटेशादिति। तस्मादिदं प्रकरं न जौवव्रद्म- 

 विद्यापरं किन्तु ब्रह्मवाक्यमेवेति। 

गतिशब्दाभ्यां तथादि दृष्टं लिङ्गञ्च ॥ १५ ॥ 
॥ 4 ^ ` उत्तरहेतूनां भध्यं हेतुदयमाद् ! गतिशब्दाभ्यां । गति- 

५ ध ब्रह्मलोकगमनं। एवमेषेमा सर्व्वः प्रजाः अदर दग्न्त एत 

ब्रह्मलोकं न बिन्दन्तीति एष श्रासापदतपाप्मा सल्यकामः सत्य. 
५: ८ |  संकल्य इति केवलभगवदहाचकाः शब्दा ब्रह्मलोकशब्दख्! 

1 ५  ननन्ञ जोवस्यवेते शब्दा गतिश्च मनोरयादिकल्यितानानिति,। ` 
तन्निराकरणाय) तथाहि तयैव गतिशब्दौ भगवत्येव युको । 



श्रठृतेनापिधानं दि वैषां विशेषणं । श्रन्नानावेितत्मि- 

त्यर्थ; । नन्वज्ञानपरिकल्ि तत्वं दृष्टत्वात् तथेव हि दृश्यते । 

सर्नवाऽप्याद न कि्िदवेदिषरमिति । न च गन्तुरभाव एव शस्व- 

वेफल्यापतेः नद्यामनाशः पुरुषाधः कश्चकट विरोध तया ¦ 

श्रपदतपाप्रत्वे च तददिरुदषर्णामनुभवात्। भगवति त॒ इदानौ- 

मेव तेषामनुभवः ध्याना दावपलः 1 रटथिवौशराववदेव जौवव्रह्म 

विभागो ननज्नानक्षतः। तथाडि | अन्नानं नाम चतन्घांतश्चेतं 

तदक्तिरूपमनादि उत वद्श्चतं । साङ्यवत् न बद्दिभूतं चेत् 
साइन्रनिराकरशेनेव निराकषतं अन्तःस्ितायाः शक्तिरूपायाः 

खरूपाविरोधिन्या न सखरूपपिभद्कत्वं श्राश्रवनाशप्रसङ्ात् । 
कल्पनायाः प्रामारिकलात्! बददिःखितस्येव दि भेदकत्व' कुटा- 

रादिवत्। नापि वायुवत् तच्छक्रितात्। किच्। कौऽयं 

ब्रह्मवाद प्रषः येन भिष्यावाद्ः परिकल्पयमते। अज्ञानादिति 

चेत् यपोतशहप्रतिभानवययुक्तः मतकरणं ब्रह्मविदुपासनयानु- 

गमिब्यति । श्कीराभक्तणेनेव पीतग्रतोतिः सव्वन्ञेन हि वेद- 
व्यासेन भाविमिश्यावाद्निराकरणेनेदमधिकरणमारयं । तस्मा- 

 जनीवानाभेवान्नानदभंनात् ब्रह्मणः सव्बैन्नत्वदशनात् गतिशब्दौ 
ब्रह्मविषथावेव न जोवविषयौ । किञ्च। लिङ्ग बन्त॑ते यथवे् 

क्मजितो* लोकः चोयत एवनेवासुतर पुखजितो! लोकः चौयत 
दरति नहिष्वान्नानं खस्य सम्भवति हदिताकरणप्रसक्ति्च।न च 
ज्ञानेन सामव्य॑सुददमिति वाच्यं विरोधित्रात् नदि ज्ञाने 

#॥ 

* कसंचित इति वा पाठः| 

‡ पष्चित इतिवा पाठः 
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॥ जाते कन्न॑तमस्तोति विञ्चववादिनोऽ्गोकववन्ति। विरुद ` 
चकल्यना अहं ब्रह्मास्रौति अतएव सन्वभावन्युतेः। तद्ज्ञानच्च- 

 : तस्य सान्वन्ने लिष्कु तस्य हि सगुणो भगण्न्दताच्यानामन्यतरः ` 
॥ स चेत्नोवे समायाति तत्ङ्लपथा तस्येवास्यापि माद्दाव्य भवति “८ 

 तस्मालिष्गादपि गतिशन्दौ ब्रह्मविषयौ । चकारात् तेव विदि. 
बातिखलजेति नान्यः प्रन्या विद्तेऽयनायेति सुत्या ब्रह्मतवेन ` 

ज्ञानं नामनो मीक्ताय ब्रह्मण एव तु ज्ञानमासत्रेनापि। ` 
तस्मात् दृदरः परमाता। 

॥ धतेश्च मदिस्नोऽस्यासिनुपलव्धेः ॥ ९६॥ | 

 श्रपरं हेतुमाद। छतेः। अययश्रासमा ससेतुर्विटतिरेषां ` 

लोकानामसमोदायेति। न हि स््वलीकविधारकतं ब्रह्मणोऽन्यख ` 
सम्भवति) चकारात् सेतुचमपि तदन्वेष्टव्यं तददिलिन्नासितव्य- ` 
भिति लौकबिधारणस्य माद्ाव्यरूपत्नात्) तस्येव कशल. ` 
मित्याह) महिन दइति। मदहदिमष पुरुषस्य न तु वासनास्पैष ` 

` . तस्षिजिदमानलं संसारिधद्षनेनामादाव्यरूपत्वात्! न च 
` विरुदसुभयचकस्य द्थनमिति वाच्यं । अस्यास्मिन्नुपलम्धेः । अखे ` 
 तादशविरुदधश्चाश्रयमा हात्यस्यास्िन् भगवत्येवोपलब्धेः ज्याया- 

नाकाशाद्यावान् वा अयमाकाशः श्रः खल इति । यभोदाद- ` 
यच्च बहिःखितमपि जगद्न्तः प्रपश्यन्ति नलेताट्थे जीवो | 

 मेवितुमहति । तस्मात् ब्रह्म॑व द्रः । ( 

परसिद्े्च ॥ १.७ ॥ 1 
1 श्राका गब्दवाच्यलप्रसिद्िः 1 श्रपदतपापलादिप्रसिद्धिः। 

(1 # बहना प्रकरणोकसव्वधस्म प्रसिदिभगवत्येव न जीते सम्भवत्य- ` 



तोऽपि भगवानेव दहरः | चकारादिधिसुखनाधिकररसमाच्ि 

स्ूचिता। अन्यनिषैघसुखेन पुनविंचारयति 

इतरपराम्णत् सदतिचेन्नासम्भवात् ॥ १८ ॥ ` 
नतु ब्रह्मतां जीवो नेतादण इति न कचित् सिद्धमस्ति 

 खुत्येकसमधिगम्यत्वादुभयसख रूपस्य ब्रह्मवादे भरतो यथा सवत 
| ब्रह्मणोऽसाधारणएघन्षदर्भनात् तत्तत्मकरणं ब्रह्मण इति 

निसीयते एवमिहापि जीवस्यासाधारणधन्यंद्भेनात् जौवप्रक- ` 
रएभिति कुतो न निश्चौयते। निधिते तु तस्मिन् भाकाशतुल्य- 

त्वादयो धमा जोवस्येव भविष्यन्ति नान्यस्येत्यभिप्राधेणह । 
दतरपरामर्णत् सः+ इतरो जौवस्तस्य परामशः उपक्रमोप- 
संहारमध्यपराम्ैः सन्दिे नियः तवामविदः सर्ववीन् 
कामानुक्ला मध्यं श्रथय एष संप्रसादोऽस्मार्रौीरत् समुयाव 
परं ज्योतिरूपसंपद्य सखेनरूपेणाभिनिष्मदययत एष राकेति हीवा- _ 

 चेतदरखूतमभयनमित्यादि मध्य श्रमे श्रययभ्रावमाससेंतुरिति। 

तत्र सम्प्रसादः सुषुसिः जौवावस्था । तत्र परसम्बन्धनिमित्तेन 

सखेनव रूपैणाभिनिष्यत्तिवचनात् जौवएवेतादश इति गस्यते । ` 
नद्य परमात्नोऽयं धः सम्भवति अतः सव्वमैव प्रकरणं 

 जीवपरं भविष्यतीति सएव जौवएव प्रकरणार्थं इति चेत् | क 
न। जीवस्तादृणो न भवति बिरुद्धश्मलेनव सव्व तत्निश्वुः 

यात्। उभयोरेकत्व हभयत्वमेव न स्यात् खतं यिवन्ता- ` 

विल्यादिवाक्यविरीधश्च | श्रतो न नजौवस्तादय इत्यभिप्राये- 
णाद । श्रसम्भवात् ' नहि जीवे जगदाधारत्वादिकं सम्भवति। 

(व | 



| | ^ 24: 6 01 ‰:  श्णएभाव्यम् । [९ स्याद्य ` 

॥ ध जाते कन्नलमसोति विश्रववादिनोऽङ्ोङन्वन्ति। विरुद 

। च कल्मना श्रद् ब्रह्मास्मोति ग्रतएव सब्बभावशुतेः। तद्न्नानच्च- 

तस्य साववे्ने लिङ्क तस्य दह्दि सरगुणे भगणश्ब्दताच्यानामन्यतरः 

स चेल्लौषे समायाति तत्क्लपया तस्येवास्यापि माहात्यं भवति ` 
तस््ालिङ्गादपि गतिशब्दौ ब्रह्मविषयौ । चकारात् त्ने विदि- ` 

 लातिगलमेति नान्यः एनया विदयतेऽयनायेति शरुत्या ब्रद्मलवेन ` ज्ञानं नानो मोत्ताय ब्रह्मण एव तु ज्ञानमामल्वेनापि। 
तस्मात् दहरः परमामा । 

धृतेश्च मद्िग्नोऽस्यासिन्नपलग्धेः ॥ १६ ॥ 
श्रपरं हेतुमाद। तेः । अथयत्रासा ससेतुविश्टतिरेषां 

 लोकानामसम्भेदायेति न हि सव्वलोकविधार्कलत्वं ब्रह्मणोऽन्यख 
| ¦ सम्भवति) चकारात् सेतुत्वमपि तदन्वेष्टव्यं तदिलजिन्नासितव्य- | 

:. मिति. लीकविधारणएस्य मादाव्यरूपलात्। तस्येव क््मल- ` 
मित्याह) महिन्न इति। मदिमष पुरुषस्य न तु बासनार्पैए 

` तस्मिज्िद्यमानल्ं संसारिधद्तेनामादावयरूपत्वात्। न च । 
। विरुदसुभयच्रकस्य दणनमिति वाच्यं । अस्यास्मिन्नरपलबेः । अखे- ` 

 ताद्यविरुदध्चाख्यमाडहात्यष्यास्मिन् भगवल्येवोपततब्धेः ज्याया- ` 
नाकाज्राद्यावान् वा च्रयमाकाशः अरणः खल इति | यशोदाद्- ` 
यच्च बहिःखितमपि जगदन्तः ग्रपश्चन्ति। नलेताद्शे जीवी 

 भवितुमरति। तस्मात् ब्रहैव दहरः | । 
न | | प्रसिद्र् ॥ १७ ॥ 

काशगब्दवाच्लप्रसिचिः 1 श्रपदतपाष्मल्यादिप्रसिद्धिः 1 
इना प्रकरणेक्लसन्वधस्य प्रसिदिभेगवत्येव न जीषे ` सम्भवत्य- | 



दोऽपि भगवानेव दहरः | चकाराददिधिसुखेनाधिकरणसमािः 

सूचिता अन्यनिषेधसुखेन पनबिचारयति | 

इतर प्ररामशण॑त् सद तिचेन्नासम्भवात् ॥ १८ ॥ 

 नतुब्रह्मतादृशं जीवो नेतादृय इति न कचित् सिद्धमस्ति 

सुतेकसमधिगम्यत्वादुभयसख रूपस्य ब्रह्मवाद अतो यथा सव्वेव् 

ब्रह्मणोऽसाधारणध्चदभेनात् तत्तत्मकरणं ब्रह्मण इति ` 

निशौयते एवभमिदहापि जीवस्यासाधारणधन्ं द्ेनात् जोवप्रक- 

रणभिति क्रतो न निधौयते। निशिते तु तस्मिन् आकाग्रतुल्य- 

त्वादयो धमी जौवस्यैव भविष्यन्ति नान्यस्येत्यभिप्रायेणाइ । 

दतरपरामरशीत् सः^ इतरो जीवस्तस्य परामशः उपक्रमोप- 

संहारमध्यपरामर्गैः सन्दिग्धे नियः ततात्मविदः स्वन् 

कामातुक्ा मध्यं श्रयय एष संप्रसादोऽस्माररौरात् सभुयाय 
भरं ज्योतिरूपसंपद्य खेनरूपणाभिनिष्मयत एष श्रामेति हीवा- 

चेतदखतमभयमित्यादि मध्य श्रग्े ्रथयभ्ामाससिंतुरिति।! 

तवर सम्परसादः सुषिः जौवावस्था । तत परसग्बन्धनिभित्तेन 

सेनेव रूपेणभिनिष्पत्तिवचनात् जोवणव तादृश इति गस्यते । 

नद्यव परमाकनोऽयं घर्षः सम्भवति । अतः सव्वमेव प्रकरणं 
जौवपरं भविष्यतीति) सएव जौवएव प्रकरणाथं इति चेत् | 

उगिवस्तादभो न भवति विरुदधन्धलेनव स्वेत ततिख- 

यात् । उभयोरेकलव ` दयुभयल्मेव न स्यात् चत पिवन्ता- 

वित्यादिवाकविरोधश्च ! अतो न जौवस्ताद्य इत्यभिमराये- 
णाह । श्रसम्भवात् ! नहि जीषै जगदाधारलत्वादिकं सम्भवति ` 

९. 



छट अणुभाष्यन् । ( २ अध्यायख _ ॥ 

नहि प्ररामरमातरेण सर्ववव्ेदान्तविरुदं कल्ययि तुं शक्यते । परा. 
मभस्यान्याथेलमसुत्तरव वच्यति । तस्मादृरो जीवो न भवितु- 
मरति, वाक्याधौ यथोपपद्यते तथोत्तरत्र वच्यते । ब्रद्मवेक- ` 
मेव नीभयमिति निश्चयः 

उत्तराचेदाविश्वतखद्धपस्तु ॥ १९ ॥ 
उत्तरात् प्रकरणात् प्राजाप्रत्यात्। तत्र हि दिशे चन्तुप्ि ` 

मनोकूपे प्रतीयमानो जीवएवाखूताभयरूपो निरूपितः) तसौ. ` 
वोद एरावे जाग्रत्साचिव' तदनु खप्रसाकित' तदनु सषु्ि- ` 

सा्धित्व निरूप्य सन्न॑त तस्याख्तरूपत्वमेव निरुप्यावखाना- 

मताखिकलसुक्घा समाध्यवायां मनसि तमेव नीवं ताच्छं 
प्रतिपादबति \ अतो जीवोऽपि वसुतस्ताटय एषेति प्रकतैऽपि 
परामप्णत् स एवेति चेत् । एवमाशदय परिहरति । तुणन्येन 

 नायमथौ दूते किन्तु किचचिदन्यदस्तोति न नकारप्रयोगः। 
तदाद । ् राविन्वेतसखरूपः। खाप्ययसम्प्ोर्भगवद्ा विभावो जोत 
भवति । दसिंहोपासकख सिंहाविरभाववत् | ब्रद्मण उपरेश- 

५ समये भगवदाविभौवात् सन्त्र सामानं पञ्यजिन््रेऽपि तयै. 
८  बोपदिष्टवान् प्रजापतिः । अन्यथा प्रतिविम्बा दाव ताभयवचनं 

 भिषवा स्यात्, इन्दर लाविभवाभावात् प्रजापत्यसननिधाने विप- 
` सतं पर्यति। अरतस्तावन्नाचदोषपरिहारायान्यथोपदेणः सध्रा- 
दष तथा प्रतेऽपि सुषु्तावखायां भगवद् विभवात् तया 

५ कचन । तस्मादुभयमपि भगवग्रकरणमेव ) एवमन्यतापि मगवदा- 
र ( वे्रकलता भगवदग्धौमिलापा उद्याः । तस्माद्र; परमाव । 



अन्याथेश् परामशः ॥ २०॥ 
परामश प्रयीजनमादइ । अन्यएवाधंः प्रयोजनं यस्य तस्मा- 

महरदवी एवभ्वित् ख गंलोकभेति खसैवं न्नाने दि ब्रह्मसुखं 
फलं ब्रह्मज्ञानापेत्तायासुपयुज्येत भगवतच्च तदाविरभावो भव. 
तौति चकाराथ; सम्पत्तौ भगवद्ावेशकथयनायै वच्यति च 
खाप्ययसम्य्योरन्यतरापैच्तमाविःकतं हीति चतुथे । तस्मात्र 

परामरशनान्ययावन्मानम् ) 

अल्पशरतेरिति चत्तद्क्तम्॥ २१॥ 

 नलुन वयं जीव उपपत्तिरस्तीति जौवप्रकरणं कल्पयामः । 
किन्त॒ ब्रह्मणि नायमर्थं उपपद्य । अ्रत्यश्रुतेः। अररे दि युण्ड- 
रोके कथं भगवदवस्थानम् । व्यापकत्रखवणणत् । यावान् वा य- 
माकाश इति। तस्मात् विरोधपरिदहाराय जौवएवाराग्र- 

मातस्तथा भवल्िति कल्पत इति चेत्तदि भवान् सम्यग्िचार- 
कोऽस्रदीवएव परं तु तत् समाधानं पववंभेवोक्तं निचाय्यत्वादेवं 
वयोमवचेत्यत्र। तन्न प्रस्मत्तव्यम्। विरोधस्तु सव्वेभवनसमयें 

ब्रह्मणि ना शङ्नोयः । तथा युरुष्रौरच्च । 
घुरुषले च मां धोराः साद्ुधयोगविशरदाः । 
आविस्तरां प्रपम्यन्तिं सवेशक्ता पठंहितमिति ॥ 

भगवदाक्यात् । तस्माइगवानेव दहर इति सिद्वम् । 

 अनुकछछतेस्तस्य च ॥ २२॥ 
ददहरविरुबं बवाक्यमाणश्श्च परिहरति । न तच सूर्यो भाति 

न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः! तमेव भान्त- 



१००  अणभाष्यम् । [ २ ्रध्यायष्ठ ` 

मनुभाति स्वं तस्य भासा स्वमिदं विभातीति कठवस्यामनच | 
च श्रयते। यत्तच्छन्दानामेकायैत्व प्रकरणात् ब्रह्मपरतवञ्चाव- 

 गतम्। अर्च सन्देहः । यस्विन् चौरित्यत सूर्यादीनां 
० त्रह्माधारत्वसुक्तम् । श्रस्मिन् वाक्यं पूर्व्वे तच तेषां भानं 

निषिध्यते । 
यत्र यत् सर्वदा निष् ततर चेत्तत्र भासते । 
क भासेताप्वपेन्नायां कर्मत्वं खुतिवाघनम् । | 

यत्रेत्यधिकरणएसप्रमी । यतर लो कान्तरख्ितानामप्यभानं ` 
तलाग्नः का वात्तति वचनात् सत्यलोकसितः कथित्ेजो विररेष- 
एव वाक्याथ इव्यव प्राते उच्यते। श्रनुक्ततेतस्य । भगवद्नुका- 
रायमेवतदचनं सती भाननिषेधः पूर्वाङ्। सर्वोऽपि पदार्थः 
तमेवानुकरोति सव्य रय द्व हाया पुरुषमिव । तस्मादा 
भगवद्तुकारिलवचनान्रान्याथकल्पनम् 0 

किच्च। तस्य भासा सव्बभिदं विभातीति सब्धारौनां 
 ख्तःपकाशो नार्व घटवत् भगवत्प्रका्ेनेव प्रकाशथवत्व ॥ 

६ भिति चक्राराधेः। तस्मात् खतोऽभाने लच्चणवरा कर्त्वा ` 
भगवत्परत्वे सिदे नान्यारथकल्पनम् । 

अपि च स्येते ॥ २२३॥ 
ग्याद्यातऽय सम्मल्यथमाद् । श्रपीति समुच्चयः 

न तद्भासयते सूया न शाक्त न पावकः 
वि | यद्ादिलगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् मो त = ७१५.५ यन 
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 यचन्द्रमसि यचाप्नौ तत्तेजो विदि मामकम् इतिच ` 
तस्माज्घगवबानेव सव्वीवभासकस्तभेव सव्वमनुकरोतोति सिम् । 

शब्दादेव प्रमितः॥ २8६॥ 
प्रसङ्गात् प॒नर्काधकान्तरमारह्च परिहरति । ̀  अङ्क्टमातः 

परुषो मध्य आसनि तिष्ठति । णनो भूतभव्यस्य न ततो 
विलगति * | तथा शअङ्गष्टमातः पुरुषो ज्योतिरिवाधमक 

इति तचेव श्रयते। यावान्वा अयमाकाश दति व्यापकत्व- 
मन्तःखितसख प्रतौतम् । अह्ृटमाचताचात्र प्रतीयते। अती 
विरोघाज्जीवस्येव लोकान्तरगं वरदेहवत्। उपासनार्थमौशा- 
नत्वादिघमीः । अक्षमात्रं पुरुषं निकषे यमो बलादिति ` 

तचरिहच्यथम् । तस््ादङ्ृ्टमाते न भगवानेवं प्राप्तमत उत्तर- 
माद । शब्दादेव प्रमितः! अच सन्देहएव न कत्तव्य; । शब्दा- 
देव प्रकरेण विमानात्) यथा ददरवाक्य सच्छस्यैव व्यापकं 
तथाङङ्कषटमाचस्ेषेभानलं । यदि भगवान् तादशो नस्यात् 
अन्यस्य तादृशं नोपपद्येत तस्माद्गवतः सव्तःपाणिपा- 

 द्ान्तत्वाद् यच यावानपेच्यते तत्र तावन्तं खुतिनिरूपय तौत्य- 
 नछमाचः परमामंति सिद्धम् । 

व्यपेता तु मनवष्याधिकारत्वात् ॥ २५ ॥ 

नन्वनेकरूपत्न विस्दघन्यवचं महाव्याथ खरूपे निरूप 

यति | प्रादेशमावत्वञ्च ध्यानाय अङ्टमात्त्स्य कोपयोग इति 

चेत् तताह । तुशब्देन निःप्रयोजनलवं निराक्रियते अस्ति प्रथो 

^ विजगुष्सते दूत्यदौीषः। 



१०२ अणनाव्यम् । [ २ खध्यावख् 

जनं तदाद | हदि अङ्कमा निरूप्यते केन ₹रेतुना अपेया 

 शैष्वरकाथापेच्चया। ईष्वरः सव्वश्चतानां हदशेऽजेन तिष्ठतीति ` 

सपतेः | रक्ताय मङ्ष्टमात इत्यथः । ननु प्रमाणान्तरले किभमेतव 

 सम्मवति तत्राह मनुष्याधिकारत्ात् । मनुष्ानधिक्लघेद्ं 

 सत्यपाख्यान' प्रहतं । अतो मनुष्याण्णं हद यस्यां गुष्टमातलाव् 

यद्यपि हदयं खलं तथापि धम्मरूपं तावदेव तावन्माचस्यवाव 

दानश्रवणात्। तस्मादङ्कटमात्रस्यव सव्वधन्म रचकलत्वादृङ्ष्ट 

मात्रीऽ भगवानेवेति सिद्धम् । 

तदुपथ्येपि बादरायणः सम्भवात् ॥ २९ ॥ 

ञे अरहृ्टमातनिरूपणाये मनुष्याधिकारे निशूपिते कस्यचित् 

खरमो भषेत् । सववेत् ब्रह्मविद्यायां मनुषयाणानेवाधिकार इति ` 
तज्निराकस्ण्ं देवादोनामधिकारमार । तदुपयपि मनुष्वा. 

 पेयाऽव्वीक्लनानामधिकारी नास्ति। ततापि वेदिकधर्चहे- ` 

तीसरेवर्शिंकानां धमयुक्तानामागतम् ! ततोऽपि यें साध्यादयौ 
 धम्मयुक्तास्तप्रामण्यधिकारः। तत्र जेमिनिप्रश्तीनां न सम्प्रति. 

` ` रिति खनामग्रहणं विभिषतैव्थिकानारभ्य प्रजापतिपर्यन्तं 
रतानन्दिनामधिकारं मन्यते बादरायणः । कुतः! संभवात्। सं 
भेवति तेषां ज्नानाधिकारः। धञचन्नानाभ्यां सातिशयाग्यां तादृग 

जन्मसम्भवात्। नहि कषां पूष्ैसं्कारो लप्यते। श्रचर- 
पथन्तं शतोत्कर्षयव्णात् उप्यैपिच्चा । अ्रतोऽ्तरप्रामेः शुद- 

` द्यविदयाहेतुकलादुत्तरोत्तरसुपदेष्णं विद्यमानत्वात् प्रजा- 

 परतिपथन्तं सन्वेषामधिकारः सम्भवति । संभववचनात् दुलेभा- 



धिकारस्ततरेति सूचितम् । योयो देवानां प्रयबुध्यत् सएव तद- 

भवत् तथर्षीणां तचा मनुष्याणामिति तदु प्यप्यधिकारः सिद्ः। 

विरोधः कम्मणोतिचेन्नानेकंप्रतिपत्तरदं शनात् ॥ २७ ॥ 

नन्वेवसुपरितनानां ज्ञानाधिकारे खौक्रियमाणे तत्पूर्व्व- 
भाविष्वप्यधिकारो वक्रव्यः क्मंणि वैदाध्ययमे उपनयनारिषु 

च। ततञ्च तेषां ब्राह्मणाश्चभावादे द्रव्यादययभावाच पौराणिकैन 
मतेन देवान्तराभावाचच तदभाषेऽपि क्रियमाणे कमणि शुति- 
विरोध इति चेत् । न । अनेकप्रतिपन्तेदनात् । बहनां प्रति- 
परत्तिदश्यते । वदषेाऽव्र कमणि प्रवर्तमाना दृश्यन्ते। साध्या वं 

देवाः सुबगंकामा एतत् षड़राचमपश्यन् तमार तेनायजन्त 
सोऽग्निष्टोमेन वस्नयाजयत् स उकयेन तु सुद्रानयाजयत् 

सीऽतिरावेरणदिल्यानयाजयदित्यादि यथेक्तं वर्षाणि प्रजा- 
पताविन्द्रौ ब्रह्मचय्यसुबासेति | भ्रूमावागद्य खपौन् हत्वा यन्न- 

कारण शयते । देवा वे सचमासतेत्यादौ दर्थनवचनान् खस्यापि 

रतिकत्वं कमेकरणच्च द्योतयति । अथवा । सव्वपदार्थानाम- 

नेका प्रतिपत्तिबंहधोपयोगो वेदे दृश्यते यथा चतुदीकरणादि 
परिधिप्रहरणादि तुषोपवापादि तदिवययमाने क्रियते नाविद्य- 
माने तथा यत्र ये पदाथीन सन्ति तत्र कम्मे तदभावैऽपि 
भवति तथाहि दृष्यते । पर्व्वते सोमवाहका नोऽभावयन् । 

यञ्चेन यज्ञमयजन्त देवाः | | | | 

इति संरतसंभारः षुरुषावयवर हम् । 

तमेव पुरुष यन्न' तेन वायजमी खरम् 



१०९ | 'अए॒भव्यम् | [ २ अध्यायस्य म 

दूव्यादिवाक्मैः सर्व्वसंश्त्यपपत्तिश्च । श्राधनिकान् प्रति षद् 

विभागात् जेमिनैस्तथानिणयः । तस्मात् कमधिकारः क्ै- | 

वि  करणद्चोपय्यपि सिम् । 

 श्राब्द इतिरेन्नातःप्रभवात् प्र्क्तान्मानाभ्याम् ॥ २८॥ 

नलु मासु कमेकरणे, विरोधः शब्दे तु भविष्यति| अथै 

ज्ञानानन्तरं हि कमंकरणं वेदादायन्ञानं) ततवर साध्यादौनां 
्ेदएव कर्मकरणं ययते ततर न्नाने कमेकटविरोधः। श्रन्य. 

` कल्यनायां ठनवसखाव्यवखापकपदाभावात्* । तस्माददो वसूनां 

` हत्तान्तं वदन् वसूनामधिकार वदेत् । वदन् वा कथयमनिल्योन 

भवेदिति चेत् । न । श्रतः प्रभवात्। श्रत: गन्दात् प्रभवः शब्दोक्त- ` 

पदाथौनां वेदोक्ताः सन्वएव पदार्था श्रधिदेविकाएव पुरषा- 
वयवभूताः सव्बौतुकारित्वाद् भगवतः श्रतो नामप्रपद्यो वेदा. 

` त्कोभिनरपवाङ्ञीकन्तव्यः। स केवलं श्ब्देकसमधिगम्यः वेदश्च 

 सर्रहमेव वेदयद्रति। श्वस्तस्य प्रपञ्चस्य भिन्नलान्र विरोषः. 
शब्दे । कथमेवमत श्राह । प्रत्यत्तानुमानाम्याम् | प्रत्यच् 

 तावदिरानोमपि यजमानः यजमानक्षल्यं चत्िजख खक्ष 
` नेदादेवावगच्छन्ति । नचाक्षतिमाचवाचकत्वेनाविरोधः सव्व 

 लक्षणाप्रसङ्गात्। यः सिक्तरेताः स्यादित्यादि विसोधश्च। 
नच प्रहत्तिनिमित्तस्व वाचयलं प्रहठत्तिवैयथ्यी पत्तेः । स ङ्धेतग्रह-. 
विरोधाच्च सव्वस्यापि पदार्थस्य मगव्वात्ानुपखितिरोषः।! 

 सङ्धेतग्रहेऽपि जमदग्नीनां पच्चावत्तमित्यतुमानं न हि सख्यं 
मेनन थम ५५.८५१ २ १७५. १५५१०५५ ५५५१८१०५ २८११०५९ परिप कनि१ 

+ चनवा्ापकामाकादिनि ०1 = ` 



 जामदम्य इति प्रत्य्तोऽलुभवोऽस्ति । परोचव्यवहार स्येव अनुभव- 
लमिति ब्रह्मवादः । तस्मात् प्रत्यक्ानुमानाग्यामिदानीन्तनभौ- 
तिकयज्ञपदायेघु भगवद्वयवाकेशसथासुच्रापि टखेवादिलीके। 

तस्मात् बदिकः पायः सर्व्वऽप्याधिदेविको भिन्दति सिद्म्। 

अतएव च नित्यलं ॥ २८ ॥ 
साधिकां विशेषोपपत्तिमाह। अ्रतएवासादेव ₹ईतीर्वेदस्य ` 

नित्यलं सर्बप्रपञ्चवलणेन । चकाराद् ब्रद्मतुल्यतम् ! शब्द- 

बरह्म वेदपुरुष इत्यादिवाच्यलम् । श्रस्यास रत्य पादानस्य 
स्यन्नतथा कथने तन्माहाव्यनिरूपणा्थेम् । वन्धिका ह्येषा 
मोचिकातुसा। अतएव खषोणामप्यत मोहः निश्रसित- 
वचनाच तस्याऽप्ययं प्राणभूती निद्य इत्यथः । प्राधान्यात् 
ब्रह्मविद्या परा विद्या! प्रपञ्चमेदादेव लोकिकवेदिकशब्दव्यव- 

 हारमेदौ | तस्मादाधिदेविकप्रतिपादकलत्यात् बैदस्य नित्यत्वम् । 

समाननामरूपलादाव्त्तावप्यविरोधो दशनात् 
ध रमतेश्च ॥ ३०॥ 

एवं उब्दवल विचारेण वेदप्रामाखसिदये भित्रएव प्रपञ्चो 

 च्याधिरेविकः सथ्त सिः । इदानौमर्थवलविचारेणोत्तर- 
काण्डे किचिदागशद्धा परिद्धियते दाच्छौ्ेम् । नन्वस्य प्रपञ्च ` 

 स्यानुकारित्न वाचत्वेन बा सौक्रियमार्त्वे खृट्टिप्रलथ- 

योविदयमानव्वष्दनिव्यसंयोगः प्राप्रोति तत्राह । समान 

 नामरूपरत्वाद्ाृत्तावष्यविरोधः । वस्ठतस॒ भगवद्र् पल्वादा- 
 विभावतिरोभावेङयव तयात्वान्राह त्िथङ्धापि तथापि लीक 

| क 



१०६ अणुभाष्यम् । [ २ श्यायख ` 

` बद्महुसारेणत्तावपि समाननामरूपत्वात् समुद्रौ जलप्रचेष- ` 
वत् । पुनरुपादाने तदेवेति निखयाभाेऽपि नामरूप्रयो- ` 

 खललादन्यस्य मेदकस्याभावात् नानिव्यसंयोगविरोधः । कुतः! 
 दभैनात्। दृष्यते हि । तथा पिटमाठसीमरढपरीरगङ्गादि 
 तदेषैदमिति व्यवहारस्य सिद्धात् । | 

सूया चन्रमसौ धाता यथापूव्वेमकल्पयत् । श 
 दिवच्च एथिवीच्चान्तरिक्षमथोसुवः* ॥ दति तेश्च । 
सव्ववेदमयेनेदमामनासमामयोनिना । 
प्रजाः खज यथापृव्वे या मय्यनुशेरते | 

दद्यादि रूतैः। सब्बैररपेथ । वीरण पून्व॑चरितस्मरणं ` 
 सतिरच्यत दति । श्रतोऽथवलविचारेऽपि ,पदार्थानां निल- ` 

त्रा न बेदस्यानित्यसम्बन्ः 1 । 

मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारः जमिनिः ॥ ३१॥ 
श्रथेबलविचारणवैकदेभेन पूव्वैपच्तमाह । ननु मध्वादि- 

विद्या देवानामनधिकारात् सव्बैचेवानधिकारः। तथाहि। ` 
अरौ वा श्रादिल्ो देवम तख यीरेषैत्यादिना खथस्य देव- 
मधुल प्रतिपादितम् रश्मोनां वेदत्वच्च । तत वसुरद्रादिल- ` 
 मरुसाध्या, पच्च देवगणाः खमुख्येन सुखेनाख्तं दद्व टप्यन्ति । ` 
पञ्चविधा एव च देवाः। खतःसिषं च तेषां तन्मधु । श्रनुपास- 

 कत्वात्र देवान्तरकता कल्यना लता्थ॑लाच् । ब्रह्मणोऽपि देवलं । ̀  
श्र श्राद्दिथब्देन । भ ९०५३ ¦ हन सव्वाएव देवोपासनविद्या ग्ण्दोताः। श्रतस्तषा- 

* खः दूति वा पाठः, 



 सुपाखलात् छता्थलाच्च नाधिकारः । न हि प्रयोजनव्यति- 

रेकेण. कस्यचिग्रहत्ति; सम्भवति । मीच्स्याणधिकारनिहत्ता- 

४ बुत्तरमागेव्तित्वात्  खतणएव सिदः। यावदधिकारमितिं 

` न्यायात् । वद्धनयाजयदिित्यत्रापि भाविन्येव संज्ञा । तस्मात् 

 मतुष्याधिकारकमेव ज्ञानं कम्धचेति न देवानामधिकार इति ` 

लभिनिराचार््यौ मन्यते। मनुष णामेव ज्नानकम्चणोस्तरत- 

मभाववतां तत्तद्रुपभो गा नन्तरं मोच्चप्रात्ैरिति, 

ज्योतिषि भावाच्च ॥ २२॥ 

 किच्च। तेषां स््दैषामनधिकारः प्रत्यत एव द्यते । 

सर्वं दि नच्तचादिरूपेण महाभोगवन्तो जगद् वभास कत्वेन 

ज्योतिश दृश्यन्ते । अग्निः एक प्रथमं काण्डभित्यादिि 

श्यते । न दि तादा प्रात्रष्बथवतां सब्बोपास्यानां मोत्त- 

दातुं ्रानकन्य॑णो कञचनोययोगोऽस्ि 1. तस्ादनधिकारण्व 

देवानाभियेवं प्राते उयते! . ` क, 

भावन्तु बादराथणोऽसि दि॥२३॥ 
.. , - 

तुशब्दः पक्त व्यावत्तंयति | भवं देवानामधिकारस् 

सह्वावं बादरायण श्राचाय्येः मौ लसिदान्ताभावाय - खनाम- 

ग्रहणम् । किमाभैण ज्ञानेन तथा सति तुच्यत्वमत आह 1 

अस्ति हि । अस्ति वेद प्रजापतिरकामयत प्रजायति सणत- ` 

दभो भिथनमपभ्यत् तदुदित चगय जुदधोदिति . देवा. वै 

सव्रमासतत्यादिभिः कग्ौनिकारो निधि
तः।. तयीयो देवानां 

 प्रत्मबुध्यत् संएव तदभवदित्यादि तयेन्द्रभजापतिसम्बादे न्दम 



१०८ अणुभाष्यम् । [ २ अधयावस ` 

` देवानामिति च। एवमेवस्निधे वाक्ये वानामव्यधिकारोऽलि। ` 
यत्र च यनदेानां फलभोगएव प्रतीयते न करणं तत्रापि 
तषामधिकारोऽङ्गोकर्सव्यः! हि युक्तोऽचमर्थः। एते हि वसव ` 

 आधिदेविकभगवद्बयवश्चूताः अनश्रनात् । श्रन्यथा वसुलादि- 
विरोधः) यदसूनां प्रातःसवबनभित्यादिवत् । न रि नजौव- 

विशेषा दृष्टा टथयन्ति।' तस्मादिदं ब्रह्मप्रकरणमेव ¦ योऽपि 

= देषोपासकवत् प्रतीयते स भगवदंणएवापिदेविकः। नवा ` 

ू््मकरेन निणेवः। तथा सति तेषामभावात् । श्रुपा- 
स्यतं श्रनिलता च बेदख खात्! तस्मादेवानाम्धिकार द्रति 
शब्द्बलविचारएव युक्त इति सिच । 

पूरगस्य तदनादर्रवणात् तद्ाद्रवणात् ष्टच्यते दि ॥ २६॥ 

इदानीं शृद्रसखयाधिकारो निराक्रियते यथया कर्मणि 
एतया निषादस्य यतिं याजयेला हि तखेष्टिरिति शुतेद॑विष्कृदा- ` 
धावति शूद्रखेति लिष्गात्। दोदादी च शूद्रस्याधिकारः) 
एवमिहापि संवगंविद्यायां शूद्रस्याधिकारदति। तनिरा- 

ऋरणथमिद्मधिकरणमारमभ्यते । एवं हि ययते । जानश्रुतिदं 
 मौत्रायण द्रयत्र दंसवाक्यश्रवणानन्तरं सथु्बतोरयिकस्य ` 
 समौपं गतः जानश्रुतिः पौतायण रथिकोमानि+ षर् एतानि ` 
 गवामिलयादिना देवतां णः प्रद्युवाचाह दारे त्ाशृद्र तवेव ` 
1 शद . गोभिरस्िल्यादिना जानश्ुतिं शद्धशब्देन सम्बोध्य 

`. कख शृद्धानेन सु खेनेतयक्ता संबगेविद्यासुपदिष्टवान् । श्रतीऽतर 
८५ ५ ~न 

१ र तिप 



विया जातिशूद्रस्याप्यधिकार इत्या य्य परिहरति । नाव 

शूद्रशब्दो जातिशूद्रवाचौ किन्तु मस रयुक्तसलमन नाधिकारोति 

तथा सम्बोधनं । तदा एक् शोकः अरस्य जानतः समजनि । 

तत्र ईतुः। तदनाद्स्खवणात् । तस्मात् इ साद्नादरस्य खव- 

णात् कम्वर एनमेतत् सन्त सयुम्बानमिव रयिक्षमायेति खाप 

क्ेखवणात् । किमतो यद्यवमत भाद । तदाद्रबणत् । तदन- 

न्तर श्राद्रवणात् शएचमनु श्राद्रवतौति शूद्रः परोत्तवादाय 

दौषः सव्वन्नत्ख्यापनाय । रदिर्योगमपष्रतोति न्यायात् कय 

मेवमतश्राद् । स्यते चि । सखस्य सव्वेन्नत्न सूच्यते इ सवा क्यात् । 

रक्षे जाते लमागत इति । अन्यथा प्रपन्न धिक्रारवचनमन- 

स्थात् । युक्तश्चायमर्थो ब्रह्मविदः ` सन्वेन्नतेति तस्य मात्सथ-. 

निराकरणं वा सम्बोधनंफलम् । तत्व शुचं प्रत्याद्रवणाद्व 

 शद्रपदप्रयोगो न जातिशु दाच । इत एवमत श्रा | 

च्षचियत्वावगतेश्चोत्तरच चचरथेन लिङ्गात् ॥ २५ ॥ 

` जानश्रुतेः पौत्रायणस्य ्न्रियलमवगम्यते । गोनिष्करथ- 

कन्वादानात् | न ड चनियप्र्तयो देते चननियादन्यस्य 

सम्भवन्ति ।! राजघम्मलात् । नद्यन्यो नाद्व भाव्यालन 

कन्या दातुं शक्रोति। नवा प्रघमनदंसवा च्ल शूद्रं सङ्गच्छत । 

उपदे्श्चेति चकाराः । तथापि संवर्गविद्यायां शर द्रस्यवा- 

विकारं मन्वानस्य निराकरणाय हतुमप्द। उन्तरच चत 

रथेन लिङ्गात् ) ह शोनकञ्च कापेयमभिप्रतारिणच 

 क्तात्तडनिमिलयत्तर्च तब्राद्मएकतरियो ती. निदि कचा 



११ अणभाव्यम् । 0 

सेना देति कत्तसेनस्यापत्यहाचसेनिरिति । श्रस्य व्या्यानं 

चेैचरच इति! चिच्ा रथा यस्य तस्याप्यन्तेन चैतरेन कचा- ` 

पारया दति व्याख्यानं । एतेन वे चिचरधद्कापेया श्रचाजय- ` 

त्रिति भौनक्रश्च कापेयोयाजकश्च याज्यित्रयस्य पुः गाच- 

 किनिरिति। ब्रह्मचारी ब्रह्मवित्) दमोनु संवमंविदयोपासकौ 

प्राणाय हि भिचा तच्णत्र ददतुः उभावपि श्लोको भगवतः 

तिन प्रकतेऽ्येतौ गुरुशिष्यौ त्राह्मणत्तज्रियाषेवेति गम्यते । ` 

तस्यात्र जातिशृद्रः संवगनिदयायामधिकारौो। 

संस्कारपरमश्ण॑त्तदभा वाभिलापाच्च ॥ २६॥ 

 द्रदानौं शद्रश्च क्वचिदपि ब्रह्मविदायामधिकारेदत्रापि 
कल्येत । तत्तु नास्ति। सन्बैत संस्कारपरामर््ात् । उपनयन- 
संस्कारः सब्धैत्र पराख्श्यते | तं होपनिन्ये । श्रधौहि भगव ` 

दति होपससाद् तान् नुद्ारुथनोयेव्यादिप्रदेशेषु उपनयन- ` 

पूव्वेकरमेव तियादानं प्रतीयते! श्ुद्रस्य तु तद्भावाभिलापात् 

चतुथ एकजातिस्तु शूद्र शति) न शूद्रं पातकं किञ्चिन्न । 

संस्कारम तीति शूद्रख संस्कारनिषेघात् । चकारात् न शूद्राय 

: मतिं दद्यादिति निषेधः 

तद्भावनिद्खौरणे च प्रवत्तः॥ २.७ ॥ 
` इतश शदरस्य न सरव्वथाऽधिकारः तदभावनिरारणे गूद्रला- 
 भावनिद्धारणएव गरुशि्यभावप्रहक्ेः | सल्यकामो इ जाबाल ` 

इत्यत्र गौतमः सल्यकाममुपनिन्ये। नैतद्नाह्मणोविवक्रमदहं- 
तीति सत्यवचनेन शद्याभावं तातैव । चकार एवाँ । चकारेण ` 



निर्डरणसुभवन्नापनार्थे वणित्वं शृद्राभावच्च | तस्मात्र शूद्र 

स्याधिकारः। | 

श्रवणाध्ययनाथेप्रतिषेधात् समते ॥ ₹े८ ॥ 

द्रे छ्यधिकारचिन्ता वेदस्य खवण्मध्वयनम् अ्रथक्नान 

तयमपि तस्य प्रतिषिद्धम् । तत्छननिधावन्यस्य च । अयास्य वेद्- 

मुप्णतस्तरपजतुग्थां शोन्प्रतिपूरणमिति । पद्यु हवा एतत् 

श्मशानं यच्छदस्तसमाच्छद्रसामीप्ये नाष्येतव्यमिति । उदा- 

इरणे लिह्णाच्छेदोधारणे शरोरमेद इति दोद्ादौ शुद्रसम्नन्धे 

मन्ताणामभावणए्व। स्मतिप्रयुक्वापि वेदाथ न शद्राधिकार 

इत्याह । सतेश्च । वेदात्तरविचारेण शूद्रः पतति तत्चणा- 

 दिति। चकारस्त्वधिकरणसम्यूणएलदयो तकः स्मात्तमौराणिक- 

न्नानादौ तु कारणविशेषेण शूद्रयोनिगत्पर्नां महतामधिकारः। 

त्रापि न क्च जातिशूद्राणं । तस्मान्नास्ति वदिके कवचिदपि 

शूद्धाधिकारः इति खित | 

कम्नात्॥३€ ॥ 
 कटवक्लीविचारेण निश्िताद्यधिकांरिणः। वाक्यान्तर्च 

 तबत्य्चिन्यते प्रलयावधि। यदिदं किच्च जगत्सव्वं प्राण एजति 

निःरतं मद्वयं वच्वसुद्यतं यः एतदिदुरण्डतास्ते भवन्तीति । 
 श्रत्न प्राण्वज्ोद्यमनशब्दाभ्यां सन्देहः । किं प्राणोपासना 

इन्द्रोपासना वा ब्रह्मवाक्यं वेति; बाघकणरुब्दस्य शु तित्वाननं प्रक 

रशेन निणयः । श्रख्तं ब प्राणा इति श्युतैः} प्राणोपास- 

 कस्याप्यख्तप्राभियुज्यते इन्द्रस्याप्यमरत्वात् । `वजमुद्यतभिगि 



५: १४४ अणुभाष्यम् । [ २ चध्यावद् 

पराणपक्ते वियोजने मरणएजनकलात् भयद्रूपलं दन्दरपवै 

बलाधिष्टाटलात् प्राणलं । तस्मात् प्राण इन्द्रोवा बाक्याधं 

इति एवं प्रापे उयते । कम्पनात् । कम्मनमत प्रयमवाक्ारथः 
स च भयदेतुकः। अविरेषेण सव्वजगत्कम्मरनं भगवदेतुकमव 
 भवति। नतरैकान्ततो वजे दृन्द्रेवागुधं भवति श्रगििदय- 

त्वात्। तस तातस्य हर्यमाशिदत् सा्रनिरभवदिति षैः । ̀  
` तस्मासमारकरूपभेवेदं भगवतः प्राणएगब्द्वाव्यत्वं तु पू्बैमेव | 
सिद । तस्मात् सव्व जगत्कम्पमरनं भगवत्क्ततमिति भगवानेव 

वाक्याथः। 

ज्योतिद् शनात् ॥ ६० ॥ 

यष सम््रसादोऽस्माच्छरोरात् ससुयाय परं ्योतिरभि- 
सम्प्रय खेन रूपेणाभिनिष्ययत इति । तच संश्यः। परं 
ज्यातिमंहागतरूपं ब्रह्म बति | 

ब्रह्मघन्धाञ्च ये केचित् सिद्धा युक्तया च साधिताः। 
निणंयकास्ततोऽप्यन्ये चल्वारोऽव्र निरूपिताः । । 

तत्र रुच्योपपच्या च महाभूतभेव च्येएतिरिदेवं प्राप्ते 
= उच्यते । ज्यातिनरद्यव । कुतः। दभेनात्। दर्भनं सवच 

दथनं न्याय इति यावत्। सुषौ सर्व्वत्र सतासीम्यतदा 
` सम्प्रतो भवति। सति सम्पयन विदुः सति सम्पद्यामह 
न  इति। अदहरहत्रह्मलोकं गच्छन्तीत्यादि प्रदेशेषु ब्रह्मसम्पत्ति- 
4 # करा! अचापि सखमसादवचनात् परं च्येातित्रदव। ॥ 

५ नश्ब्टो ब्रह्मस्थाने पटितस्तदाचक एति । 



अकाशेऽथौन्तरल्वादिव्यपदेशत्॥ 8१॥ 
्राकाभो व नामरूपयोनिर्वडिता तै यदन्तरा तद् ब्रह्मेति 

शूयते। तत्राकाश्एनब्द सन्देहो ताकाशः परमातमाधेति । 
 नामरूपनि्व्वाहमातलमवकागदानात् भूताकाशस्यापि भव- 

तीति न बह्मपरलमन्यस्य च नियामकस्याभावादिल्येवं प्राप्त 
उच्यते ्राकाशः परमावा गरयन्तरलादिन्वपदेशात्। यद्- 
भूताकाशस्य प्रयोजनं चुतिसिद' तस्मादन्यस्य व्यपदेषः काथा- 
न्तरादिव्यपदेएश्च । येव डि सिदवत्कारेणोत्छषटधमा अतदोया- 

स्तदेव ब्रद्धेति। नापि नामरूपनिव्बोह आकाशस्य मादाव्यरेतु- 
मवति । वे निश्चयेनेति सिदवत्कारान्नीपासनापरतं  निव्वी- 
दस्य ब्रह्मधग्मत' न खुत्यन्तरसिद्धमिति विचारः | † अथौप्रसि- 

सूचकसत्लयसेव न्याय इति तस्मात् यत्रे वातद्वकथनमन्य वाचस 
तलव ब्रह्मपरल्मिति सिम् । 

सुपुप्रपत्कान्त्याभेदन ॥ 8२॥ 
वद दार ण्यक च्योतिब्रीद्मणि याज्ञवल्कय किं ज्योतिरय 

रुष दत्यारभ्य अभय्ड वे बह्म भवति । यएवं षेदेत्यन्ते 
सन्देदः विं ब्रह्मवाक्यमेतत् उत जीवस्येति जीवस ब्रह्मतप्रति- 

पाद्ने जौोववाक्यत्वं । सखातन्देण ब्रह्मणएव ज्ञानकन्भले बह्म- 

 वाक्यल्रमिति। यद्यप्वर्थज्ञाने न सन्देदः तथापि नियामकं 

° > सकाष्येष्टवे दति वा पाटः । 

† ्र्थापन्निमूचक इत्यारभ्य व्रह्म प्ररत सिद्धभित्यन्तः कपुस्तके नास्ति ! तत्त लिपि 
1. 

 करप्रमादाद्भित्यवुसन्धेवम् ! ए | 
| १ ५६ ५, दक (1 । 

२,५. ¢ 1 = कः ५ ५: ३२] ५, ५ ट्र स कः नद (1 
: । द दा क इ 9 | 4 । | 



११४ अभ्यम् । [ २ ध्याय ` 

तमाह मेरेनेति। तस्यायमथः। किं ज्योतिरयं जौव इति 
प्रप सूधचद्रामनिवाड्निराकरण्णनन्तरं आम्रज्योतिः श्राला 
भगवानेवाख च्योतिरिलन्तरानन्तरं कतम श्रातेति प्रञ्ने | 

` योऽयं विज्ञानमयो क्ञानरूपः इन्द्रियेषु इदि च प्रकाशमान 
दलयत्तरे जो वोऽप्येताग दति तचनिराकर गं स समानः सन् 
जीवतु: सन् त्रौडतोत्याई । तस्योभयधम्म श्र्ठयन्ते क्रिया- ` 
मात्रस्य तन्मूलत्वाय ! तत्र हि चत्वारि स्थानानि अ्रयंलोकः ` 

 षरोलोकः खप्र इति यं जौवस्य समानतया नुभवति । तत 
 खप्रस् मिष्यालात् दयेव सुपुषञ्च चतु । जोवस्य तु मोच्ी- 

ऽपि । तज्राख्िन् लोकै जीवस्यानो शितं प्र्यच्तसिदम् । मोचेवेकयं ` 
खप्रसु माया अतःपरं हयमवशिष्यते। तत्न युद्येव मेदः प्रति- 

पादितः। तत्र भगवतोजौवसाम्ये अन्तःकरणेन्द्रिवधस्मौ; प्राप्रव- - 
न्तीति तत्रानुकरणमाह ध्याथतोव लेलायतीवेति | बद्धि 

सदितः खयमेव सप्रोश्वूलवा जागरणानुसन्धानं न करोति ` 
एवं जाग्रत्छापौ ब्रह्मणो लोकदयं जौवस्य खानवयमाद । सवा 

५  श्रयमिति कर्डिकादयेन । स इति पूव्व प्रक्रान्तो जौवः | जवस 

श्रौरेन्दियाणं दुःखदाटलभमेव। अधेति भगवच्वरित्रम्। सतु 
` खस्यानन्दं जोवस्य दुःखं च प्यति। मेदोयशब्दात् जीवस्यानी 

भिलात् येन प्रकारेणयं जोवः परलोक गच्छति तसुपायं 
मेगवानेव करोति। अथो खलिति भगवतो न जागरितखधर- 

५.  भेदाऽस्तोति पक्चः परं खयंज्योतिषः ततर खष्टम् ! एतावदड् 

 भगव्चरित्रमङ्गीकत्य जोवधिमोच्ताध प्रश्ः। सवा एष दति 
जौववाक्ये । तस्य सहजः सङ्गा नास्तोति खप्रसङ्ाभावं प्रत्यत्ततं 



 प्रदशेयन् अरसद्गतलमाह । तावतापि जागरणावखायामसङ्गत- 
ज्ञानाय युनः प्रश्नः तत्र॒ मतृख्दृष्टान्तोऽवस्थाभेदन्नानाच 
क्रिचाज्ञानप्रधानं श्वेनसुपणेटष्टान्तसु सुषुप्तौ भगवत्खरप- 

= प्रा्षये! अवखान्तो यत्रेति च भगवान् पञ्चवरंनाडोकतएबास्य 
लेशो भगवतत एवानन्द इति । खभ्रानन्दो भगवद्रूपः परमोलोकः 
सुषुिसत्वकामरूपो भगवान् । च्च ज्ञानाभावादुभयोः खष्टतया 

 भेदनिर्दशः। शरौरः प्राज्ञ इति नाद्याच्छादनाभावोऽतिछन्दः 
तत्र भगवत्खरूपं गतस्य वाद्यद्दियधन्मांभावमाद। विजा- 

नौयादित्यन्तेन बाद्यन्दरिधा रणं सलिलत्वमिति पूर्व्वो पपत्ति;। एष 
ह्मलोक इत्यारभ्य अनुश्शसेतदण्डतभिवन्तेनानन्दरूपौ भग- 
वान् प्रतिपादितः फलत्वाय । एतावतोभयासङ्गः प्रतिपादितः 

तस्यानुभवारूढ़ल्राय पुनः प्रश्रः । दयनादशनावापोदापाभ्यां 
सि्ठमसक्गोद्ययं युरुष इति। एवं जोव सुषुसो भगवन्तं च 

ज्ञात्रा मोच्तोपायं प्रच्छति! तत्र चान्नव्कास्य भयं जातं 

सुबुद्धिरयं निर्वन्ेनामि सव्व' ज्ञास्यतोति जोवब्रह्मधरम्नेकौ- 
कत्य जौवीपक्रमेणए त्रह्मोपसंहारेणाद। स यत्रेति जीवस्य 

मूच्छापतापावस्ा। तद्यथा अनन इति मरणावस्था । ततर भग- 

वानेवेनं लोकान्तरे नयति तद्यथा राजानमिति भगवतः 
सम््ाननम्।* एवंविद्मिति वचनात् जीवस्तु नेवेवित्। 

 सिदवदचनात् न न्नानविधिः बाकयभेदप्रसङ्गाचच। स यतेति 

जौ मोहोऽधिकः अथेनमेते प्राणा इति भगवच्चरित्रम् । 
सम्पद्यत इत्यन्तेन श्लोके तत् ब्रह्म रस्य जोवस्य अकामयमानख 

[ताक ० 
णी
 

# स॒स्मानमिति कपुस्तकसम्तः एठः; 



११६ अणुभाष्यम् । [ > अध्याय 

-भगवतः खरूपं पूर्वैभेवोक्तमलुवदति । भगव्रिगमने प्राणानां 
 -निगंमनात् तस्य वचेच्छाधोनत्वात् तद्भावे इद्धियाणि सुपुत्रौ 

तत्रेव समवलीयन्ते । ब्रह्मेव सन् कूटस्थः सन् ! रयिः समुचये । 
सह सिते जोष ब्रह्मावि्भवतीत्य्थः। जीवे ब्रह्माविंभावोन 
सङ्गत द्रति तग्रतिपरादना्ै' श्रोकः। जोवोपदेप्रकरणाभाषेन 

 -सिधवदचनात्र जौवक्रक्तात्रखा । नाप्यसंप्र्नतसमाधिः मता. 
तरात् ब्रहमप्रकरणत्वान जीवस्य सदोसुक्तिः फलम् उत्काम ण- 

एव ब्राद्मणसया्क्ञलात् तय्धेति सषु्शरौरम् अनस्लिक 
इत्यादि संमाडिव्यन्तमुपसंद्ारः प्रोकास्तयोदण सर्व्वनिद्ीरकाः ` 

` -आयौः ब्रह्मविद्रतेः। एष इति खुषुन्ना नाड़ोलात् पञ्चवग्णं । 
 श्रन्धं तमडइति हाभ्यामनेवंबविदीनिन्दा। तदेव सन्त इति बधि . 

` मतां वचनम्। ्रात्मानभिति वेराग्यम्। यस्यानुचित्तिरिति ` 
` नवभिभेगवत्सतुतिसदिन्नानच्च पुनरेतदेव खषटतयोपदिश्ति। 
सवा अयमानेवादि। भयं वे जनक प्रासोऽसौत्न्तङ्नाखानां 
कचित् पाठमेदेऽप्ययमेवार्धः। श्रत प्रकरे जीवो वाय दति ` प्राप्ते अभिधीयते ब्रहैव प्रकरणाधेः। सुषुप्तो उत्रमणि च जीव- ` 

|  बरह्मणोभदेन व्यपदेशात् । आकाशवत् ब्रह्मनिद्पैरएव युक्तः 

पलयादि शब्दभ्यः ॥ 8२॥ | 
किच्च सब्ब वभौत्यादिएव्टेभ्यः सष्टभेव ब्रह्यप्रकरणएमिति 

रति श्रीषेदयासमतव्रत्ति शी वल्ञभाचाश्येविर चितन ब्रह्य 
सनाण माव्य प्रधम्ब्याध्यायख टतीयः पादः । 



चतुथः पादः । 

. भ . 

 आनुमानिकमप्येकषामिति चेन्न शरोररूपकः- 
विन्यस्तश्रद्दोतेदं शयति च॥ १॥ | 

` ` एवं सर्वषां वेदान्तानां ब्रह्मपरवं निर्णी ते केचित् वेदार्था- 
ज्ञानात् कचिदेदभागे कापिलमर्तानुसारिपदा्थ॑दभंमेन 
तस्यापि कैदट्मरलकलं बदन्ति। तननिराकरणय चतुर्थ; पाद 
श्रारभ्यते। तत्र $ई्दतेरनाीशब्दमिति साइयमतमशब्दलादिति 

निवारितम् । वेदेन भतिपादितमिति तचाणद्धते। श्रालु- 
मानिकमथेकेषाम्। एकेषां शाखिनां याखासु साहयपरि- 
कल्ितप्रकषल्यादि ख्यते! 

` इद्दरियेभ्यः परा द्यथा च्रधभ्यञ्च पर मनः 

मनस्सु परा बद्विवद्धरात्ा महान् परः।॥ 

` महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः |! ~ 
` पुरुषान परं किचित् सा काष्ठा सापरागतिः॥ ` ` 

दति काठक श्रुयते । तच बुधेात्मा अरहद्ारः ततो मदान् 
महत्त्वं ततः अव्यक्तं प्रकतिः ततः पुरुष इति । नह्यदङ्ारादयः 
पदाथा ब्रह्मवाद सम्भवन्ति । तस्मादेवजातौयकेषु तन्मतपदार्यानां 

वणात् मायाप्रक्षत्यविद्ावादा अपि ओखौता द्तिचेत्। न! 

शब्द् साम्यमाचरंण न तन्मतं सिष्यति। सन्दिश्धानां पदार्थानां 

 पौव्वांपस्येण निखयः। न तु सन्दिग्धवाक्येन सब्वैव्याक्लतोचिता । 
` अन्न डि प्रव्वम्। | 



११८ अणुभाव्यम् । [ २ अध्याय 

आत्मानं रथिनं विदि शरोर रथमेव तु । 
वितु सारथिं विदि मनःप्रग्रहमेव च| 
दृद्धियाणि हयानाहविषर्यास्तेषु गोचरान् । 
्रा्मन्दरियमनोयु्रं भोक्तेत्याङमनौभिणः॥ 

तदनु चत्वारि वाक्यानि वस्वविच्नानवानित्यादि । तद बि- 
द्वियेश्व; परा द्वति । तत्न पूव्वेसम्बदएवायं चचितः । तमाद् । 
शरोररूपकविन्यस्तखदोतेः । शरौरेण रुप्यन्ते ये थरीरेन्दरिया- 
द्यः ते विन्यस्ता यत्न रूपकभावेन रथादिषु तेषाभेवाच् ग्ण्हेति 
हणम् । अन्यया प्रतदानाप्रकतपरिग्रदापत्तिः। जौवप्रकरणं 

` श्यत् स्तयुपायोऽसख रूप्यते । योग्यं शरोरमारुह्य गच्छेदिति 
हर; पदम् । तत्र जौवय्य ब्रह्मप्रासौ सुख्यं साधनं शरीर सरः 
सव्व सामगोसद्ितापराधौनयानलात् रयम्त दयापौन हयाश्च 
सखबुष्यधोनाः सा च प्रग्रहाधोना स च सारण्यपोनः सच 

 ख्वुष्यधीनः साच मार्गाधोना सच प्राप्याघीन इति। एवं 
न्नाल्ा युक्ञसाममरोकस्तटेथं प्रप्नोति | तलेन्दरियाणमाका 

विषयाः ते च मनसा सत्कूतेन मावितास्तया भवन्ति । निर 
{८ । केन्द्रियाणमतथाल्रात् । वहराका विन्नानं तटत्रद्य विषयकं 

`  मदृन्नवति। ततः परमव्यक्तं न प्रकरं भगवतक्पव । सातु भग- 
ध वद्धोना न साधनन्तराधोना। सच भगवान् खाधौन इति 

 एनेवायेस्तस्योचितः। किच्च । द्भ॑यति खयमेवेममथम् ॥ 
एष सव्वषु भूतेषु गूढाता# न प्रकाशते । 
श्यत तच्यया वद्या स्मया सन्छदश्रिंभिरिति। 

 नबूहमाद्गष्न,---------- गृ्ीमा दरतिवापाठः। 



सद्छयी पनिषददस रिष्या बद्धया भगवत्न्नाने हि तत्रासि- 

रिति) चकारात् ततो मां तच्छलो ज्ञात्वा विषते तद्नन्तरमिति 

रटति ग्टैदौता। तस्मत् साधनोपदेशत् न सा ख्यमतसिह विब- 

दितिमिति | 

दच्छान्तु तद् दत्वात् ॥ २॥ 

ननु अथक्ग्व्यन न भगवतृक्लपा वक्त शक्या । धनि 

प्रबादादिव्याणद्च परिदरति । ठु शब्दः । सन्म तद्ब्रह्मव धर 

घर्मिणोरमेदात् । च्रयतशन्न हि सच्छमुच्यते । तदेव दि सव्व- 

प्रकारेण न ज्यत । अदत्त् तदत अर योग्यम् उभयचाप्ययं 

| तु । तस्मात् ध्मधभ्बिणोरभेद्ात् भगवानेव सूच्छभमिति । 

तत्छपैवाव्यक्तवा चयः । 

तद् धौनल्वादथेवत् ॥ २॥ 

ननु धरित परत्वमनुपपत्नम् । अरन्या पव्वक्ते दोष इत्यत 

आद् | अभेरऽपि क्र पायास्तदधीनत्ात् परलम् | तच दृष्टन्तः । 

घर्थवत्। श्र्थः पुरुषायः फल तदत् । ब्रह्मविदाप्रोति पर 

मिति श्रत कलव ब्रह्मणः सचिदुपेण विषचवमानन्दरूपेण 

फलत्वमिति 1 तथवाचरपुरुमोत्तमविभागोऽपि खधेन्मा श्रपि 

धोना खवमपि सखाघोन इति। तथा क्पाषिष्टः साधनम् 

 श्रानन्दरूपः फलमिति । अयवाऽव्यकत सच्चिद्रपमक्तरमेवासु ` 

तिन सति विज्ञानस्य विषयाधोनत्वमथेः । एतेनान्येऽपि सव्वे- 

 संप्नववादिनी निराक्लता वेदितव्याः । अरसम्बद्भाभिलापमाचच। 



१९ अणभाष्यम् | [२ अध्याया 

श्रनकरूद्िमरन्दानां वाच्यं ब्रद्धौव नापरम् । 
ाक्रा्म्ाधन्ता त्रुस्ते सन्मार्गत् वदिःकताः | 

तस्मादिद्धिपेभ्यः परवाक्यनानुमानिकं किचिदस्ि | 

नयत्वावचनाच ॥ ४ ॥ 

करव परमन्बन्धनाच्ः प्रतिपादितः केवलेतदाक्यनिचारेऽपि 
न तदभोष्टं प्रसतिरुपमवयक्तं सिभ्यतीत्यार् रत्र हि वाक्य 
श्रव्यक्त त्रयत्वन नाक्रं । तेषान्तु प्रकतिषुरुषान्तरं ज्ञातव्यं । नदि 
सिदवस्मात्निदगे तषां मते पुरुषार्थः सिध्यति । अपुरुषा. 
साधनलत्व श्रम पहायवाक्तलमेव स्यात् परत्वचन्ासुद्न्तं 
सि्टलादुभयारिति चकरारार्थः। श्रयं हतुः पूर््वसुक्गोऽप्यवसरे 
स्मारितः! सख्माटृव्यक्तः न प्रक्तिः 

वद्तोति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात् ॥ ५ ॥ 
नतु शरग्रलावचनमसिदम्  पून्वेः निरटृभमातसुक्ताऽभर 

भ्नेयतल वचनात् । | 
प्रगष्टमस्प्रमस्पमन्ययं 
तारक नित्यमगन्धवच्च यत् | 
भनादयनन्तं महतः पर भवं 
निचाय्य तं खलयसुखात् प्रमुष्यते॥ | 

दति उन्सरवाक्ये वदतीति चेत्) न। प्रकरणस्य निया- 
ध ५  मकल्वनकवाक्यत्वे दधो; स््वेकवाक्यत्ेन प्राज्ञः परमात्मव 
।  निचाच्यः। नतु इयोरेतेकवाकयलं वक शक्यम् । तस्मात् प्रक 

रणस्य नियःमकते अरगब्दवाक्यमपि भगवत्परमेव | 



चयाणामव च वमपन्यासः प्रश्नश्च ॥ € ॥ 

ननु न वं स॒व्वेमेकं प्रकरणमिति वदामः किज्लिद्दियेभ्यः 

परा इत्यारभ्य नाचिकेतसुपाख्यानमिदव्यन्तं भिन्नं प्रकरणं 1 ततर 

प्रथमं पदाथनिद् णः । तदनु एष सब्वेषु भूतेष्विति युरुषन्न।नम् । 

 श्रचाशब्दमिति तु प्रक्षतिक्ानम्। तस्मादेतावत्प्रकरे सख्य- 

मतनिरूपणदशब्दत्वमसिद्भित्याश्ड्य परिहरति चयाण- 

 भेंवमुपन्यासः प्रश्नश्च । अस्मदुक्तव्याख्याने चिप्रकरणएत्वम् । 
 अ्रन्यथा चतुःप्रकरणलवं स्यात्! ठतोया चेषा वल्ली । स त्वमभि 

 खग्येमध्येसि* ख्टयो प्रब्रहि तं खदधानाय मह्यमिति प्र 

प्रधमः । प्रतित्रवोसमि तद् मे निवोध खम्येम्धिं नाचिकेत प्रजा- 

नन् इत्याव्यत्तरम् | येय प्रते विचिकित्घा मनुव्यऽस्तीव्येके नाय- 
मस्तोति चक्षे दति दितौयः प्रश्र;ः। डदेवरत्रापोत्यग्रे उत्तरम् | 

श्रन्यतच्र धमादन्यचाघधमादिति ठतोयः प्रञ्जः। सव्वं वेदा यत्पद्- 

मामनन्तील्यादिना उत्तरम् । एवभग्निजौवनह्मणं प्रश्नोत्तराणि | 
तत्र यदि सा्यमतनिरूपणौयमिन्दियेभ्य इत्यादि स्यात् तदा 
चतुथस्याप्युपन्यासः स्यात्। उपन्धाशे हेतुः प्रञ्नः। अतएव 

 पश्चादचनम्। तस्य † प्रज्लतेऽभावादस्पदुक्तरोत्या तीण्येव प्रक- 

रणानोति सिद्धम् । उत्तरप्रस्रभावाथंच्चकारः। 

मद् चख ॥ ̀ अ ॥ 

ननु तथापि मतान्तरेऽन्यन्न सङ्तिताः कथं ब्रह्मवाद नह्य 

 # खगेम्येपि इति क ख पुस्तकसम्मतः पाठः। 

† प्रकृतेः भावादिति क०। 

१९६. 
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परतया योज्यन्त द्रत्याश्ह्य परिहरति । मदत् । यथा मदत् 

` शब्टी महान्तं विभुमात्मानम् वेदादमेत युरुष मदान्तमिव्यारौ 

 मदच्छन्दो ब्रह्मपरो योगेन एवमव्यक्तशब्दोऽप्यचरवाचक इति । ` 

न श्हि सांख्यमतदव वैदान्तेऽपि मदच्छनब्द्ः प्रथमकाय्ये वक्त 

, शक्यते । तस्पमादिन्दरिथादिवाव्ये सांख्यपरिकव्यितारनां पदाथौनां 

नामापि नासीति सिम् ¦ चकारोऽधिकरणसम्यणेलयोतकः । ` 

चमसवद विशषात् ॥ ८ ॥ 

यनः श्रुयन्ते प्रत्यवसित निराक तते मधिकरणान्तरमार- 
भते। ननु प्रकरणवशात् पूव्वमसखरदुक्तोऽरथोऽन्यथा वर्णितः । यच 

 प्रकरणापेक्तव नास्ति मन्ते तदस्माकं मूलम् । न 

अजामेकां लोहि तशशक्तक्षष्णां 

बको; प्रजा; खजमाना सरूपाः । 

अजो देको जुषमानोऽनुेते 
जहालयेनां मुक्तभोगामजोन्य इति । 

यद्यपोदं शेताण्वतरोपनिषदि चतुयौध्याये वियमानलवात् 
पूव्वी परसंबद्वभेव वक्तव्यं तत ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारण ब्रह्म 

` त्यपक्रम्य ब्रह्मविद्यव निरूपिता! तथापि पूव्वकार्डे प्रणवादि- 
मन््राणणं नायं निवम इति प्रक्षतेऽपि मतान्तरवाचकखव प्रल्ल- 

तोपयोम इति शङ्धा । ते ध्यानयोगानुगता श्रपश्वन् देवास- 

र | शक्तिं खगुणनिरूढा†मिति च तथा ज्ञान्नी दावजावोशनोशावजा 

कदापि रा पाद 
{ निगासिति समोचीनः पठः | 



द्येका भोक्तभोग्याथेयुका। अगे च यो योनिं योनिमधितिष्ठ- 

व्येको विश्वानि रूपाणि योनो सव्वांः। चहषिप्रख्तं कपिलं 

 यस्तममे न्नानैविंभत्ति जायमानच् पथ्येदित्यादि च वाक्यानि 

कपिलतन्तवाचकाजि वत्तन्त इति . साख्यमतमपि वदिक- 

मेबेत्यवं प्राप्रे उच्यते चमसवदविशेषात् । 

` ` अव्वागबिलश्मस ऊंडुवघ्न 

तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम् । 

तस्यासत षयः सप्त तौर 
ध वाग्मो बह्मणण संविदानेति ॥ | 

मन्ते यया न विशेषौ विधातुं शक्यते। न डि कम्विशेषरं 

कलयित्वा तत्राव्वाग्बिलचमसं कल्यिल्ला तत्र यरोरूपं सोमं 

सपत्र दोतारो मन्तरेण भक्तयेयुरिति कल्यितुः शक्यते! तया 

प्रकते रोदितश्क्तकष्णशब्दन रजःसत्वतमांसि कल्पयित्वा न 

तदशन सबव्वमेव मतं प्यते कल्ययितुम् कपिलब्छपिवाक्य- 

मप्यनिल्यसंयोगभयाननिव्दछषेरवानुवाद्कम् । तस्मान्न मन्त 

माचेण प्रकरणशयुत्यन्तर निरपैकेण विशेषः कल्मयितुः क्यः । ` 

ज्योतिष्पक्रमात्त॒ तथाद्यधौयत एक ॥ ९ ॥ ` 

ननु चमसमन्ते अव्वाग्निल इति मन्तव्धाख्यानमस्ि शिर- 
मसः प्राणा वे यशः प्राणा वा खषय दति। नात्र तथा 

व्ाख्यानमस्तीतौमामाग्द्धां परिहरति तु.गब्दः। श्रजाण्ब्देन 
ज्वातिरेवीचयते। यथाद्यजा अल्यदीग्प्ौ तथेयं नभ्वरसुख- 

दाजी! अभनिस्थसोमविदुदरूपात् ब्रह्मणो ₹दसोक्तचरणदूपा 
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भगवत्काथरूपांशत्वात् तासां तितं चिदटतभेकेकाङ्गरवासीति 

शयुते्च प्रथमोत्न्रा देवता रजा ्न्देनोच्यते । तत्र हेतुः उप- 

ऋमात् । . शअरतैवपक्रमेत देवाग्निस्तदागुस्तद् दित्यस्तदु चन्द्रमा 

दति, दा सुपर्णोति चारै मध्येचायं मन्तः पूर्व्वी्तरसम्बह- 

भिव बदति सा मुख्या खष्टिः । अजदयं जोवब्रह्मरूपमिति। 

दमत प्रकरणे न रुष्ट इति निरूपयति । तथाहि! शुलन्तरे 

सष्टभेव अरधोयत एके) यदग्रे रोहितं रूप तेजसस्तद्रपं 

यच्छक्घ तदपां यत् क्ष्णं तदत्रसखेति । एवमग्रऽपि कलात्रये अनेन 

 ज्ञोतेनावसनेति जीवन्रह्मणोखानुप्रवेशः वोजेऽपि चविध्यमिति 

 सरूपलं भगवत अभोगे हेतु; जोवेन भुक्तभोगामिति । तस्मात् 

प्रक्तेऽपि चमसवच्छरुताबेवायंकथनानन सांस्यमतग्रतिपादकतम्। 

 . . : कल्यनोपदेशच मध्वादिवद विरोधः ॥ १० ॥ ` 

` "नलु दिषिधा शब्दप्रन्तिः। योगो रूदिव्वां । तत्र अजा- 
शब्दः छागायां रूर; न जायत इति योगः । अ्रनुभयरूपलात् 

कथं खुषिवाचकत्वमित्याश््य परिहरति! कल्मनोपदेशाच। 

कल्यन7ऽचापदिभ्यते । श्राया खष्टिः कल्यनया रजा शब्देनोच्यते! 

ययाद्यजा वरसहिता सवस्त्रा खाभिदिता तथेयमिति उप- 

५ ॥  देशपद्ात् तघोपासनमभिप्रेतं चकारात् परोत्तवारोऽपि 

 वेदख्य$ हिताय) यथा आदिलो बे देवमघु। वाचं धैलुमुपा 
` सता दलोकादौनाच्वाभ्निलं पञ्चाग्निविद्यया! तथा 

भ्रकघतेऽ्यविरोधः योगरूदिव्यतिरेकेणप्ेषा वेद् शब्दपरहत्तिरिति 
0 तंखादजाण्ब्देनः न सा ख्यमतसिद्धिः 1 

० अव" णाणगीरीरीरीषरायकनषिनष 
णि 

००1।।०।।1।। ४ १ 

# ̀  देवस्य दूतति.क० ¦ 



न संख्योपसं्यदादपि नानाभावादतिरे काच ॥ ११॥ 
मन्तन्तरण पुनराशद्य परिहरति । वदहदारखकषष 

खथते। 9 

यस्मिन् पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिहितः। 

तमेवमन्य आतमानं विदान् ब्रह्माखूतोऽखतमिति ॥ 

यद्यत्र पञ्चजनाः पचोाचन्ते। न पञ्चानां पच्चगुणलं समा- 

सानुपपन्तेः । तथाहि । श्रायः पच्चश्ब्दः संख्यावाचौो संस्येय- ` 
वाचो बवा। श्राय पञ्चसंख्याया एकल्रान्र षष्ठौसमासः 

संख्यायां संख्याभावाच्च । संस्येवपरत्वे दितौयस्य संख्यात्व 

पञ्चत्रमेव पूर्व्व बचेदनन्वयः | विधायकाभावाच । अतो वीष्एा- 
पञ्चजनसंक्नाविशिष्टानां वा यच्चत्रमिति यथासम्भवमर्थः। 
तथापि मूटढग्राद्ेण संस्परपसंग्रहेऽपि लचणायं केनचित् ध्र 
पञच्चसंग्रादकेण भाव्यम् । सच तेषां मतेन सम्वति। तथा 

सति पदैव तच्लानि स्यः। अतस्ते नानाभावा एव सौक- 

तव्याः यद्यपि भरूततन्मा चाकूतिचित्ति्रन्तःसितत्रधमां वक्त 

शक्यन्ते तथापि न ते. तथोक्तवन्तः। 4 
म्रुलप्रकतिरविक्लतिक्रमं ददा याः प्रकतिविक्तयः सप । 

घोड्प्रकश्च विकारो नप्रकतिन विक्लतिः पुरुषः ।. 

इत्यन्ययोपगमात्। पुरुषे वैलच्णाभावप्रसङ्कश्च । किच । 
नायं अत्यथं इति श्ुताबेवप्रतीयते तिरेकात् आकाशद्ति 

चकारादात्ा। यस्मित्निल्यधिकरणएवेनोक्तः। तस्मान्नानेनापि . 

मन्तेण . तन्मतसिद्धिः। | | 

* न विद्धतिरिति क०। 
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प्राणादयोवाक्यशेषात् ॥ १२॥ 
नन्वश्यं मन्त स्वाथ वक्व्यस्तदनुरोधैन लच्तणयापि च्योतिः- 

सवत् पञ्च पच्च ब्दः पञ्च विं एति वाचकतया परिकल्पय; । सष 

मादहाव्याथमावाकाएयोराधा राधेचमावः प्रदशि तसचत्ययोरव। 

अतो मन्त्रे तकतसिद्धिरिव्याड्य परिदरति। प्राणदयः पच्च 

जना; । वाक्यशेषस्य मन्ाथनियामकलवात् प्राणस्य प्राणमुत 
चक्तुषशन्तुः सोस्य भ्रोचमन्नस्यान्रं मनसो मन इति) ननु कथ- 

मस्य वाक्यरेषल्रम् | उच्यते। प्राणादयः संन्नारब्दाः करण 

वाचकासते ज्ञानरूपं बा क्रियारूपं वा काये जनयन्ति खव्या- 
रेण । तत्र तेषां करणान्तरापेक्ताभावात् । प्राणरोनां पनः 

प्राणादिमच्ं बाधितं स्यात् । भगवती माद्ाव्यषिरोधश । अतः 

सायनिर्वादार्थमन्धा्ः वर्तते पञ्चजनवाक्यस्य च श्रतो वुः 
पञ्च तोजे नयन्तोति प्राणादयः पञ्चजनाः । 

संशयोऽथ विपयासो निश्चयः रतिरव च । 

स्वाप इत्यच्यते बद्लं्तणं ठत्तितः एयगिति ॥ | 

तेषां तत्तयकारकं खकायजननं न खतः किन्तु भगवत दति 

इथोरेकायेल सव्वं सङ्गतं स्यात् । खण्डत्वाच शेषत्वं सव्वे्रव- 

 ्ेकवाद्गवतो न मादहात्यविरोधः। तन प्राणशब्देन लक् 
 ्राण्प्राणा च्छदौता रसनाचाने प्रतिष्ठितेव्यवरं ग्टहीतं वाग्वा 
५ ध | ( तेजसि श्रत्ता चात्रच्चकत्र भवतः सहभावित्वात् क्चिदेका 

. यणं कचिदुभयग्रहणमिति। सैनेते सँ पद्चैव मवन्तिरि- 
अते प्रमाकाशः। तस्मात् प्राणाद्य एव पञ्चजना इति -न 

णद 
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ज्योतिषेकेषामसलयन्न ॥ १२॥ 
(५  कारखपाटे श्रन्नस्यात्रमिति नालि । तदा कथं पच्च त्राह । 
ज्योतिषा संस्यापूिः तेषां । चस्मादर्वाक् संवत्सर इति पूर्य 
पठितो मन्वः। तत्र तद्वा ज्योतिषां न्यातिरिति भरन्रस्ाने 

ज्योति ग्राह्यम् । व्याख्यात पृव्वेमेव ¦ तस्मात् सिद्धं न त्तस 
 श्युतिमूलत्वम् । 

कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिषटोक्ते॥ १8 ॥ 
` श्ुतर्विप्रतिषेधात् खतिरेवं ग्राह्येति मतं दूरौकन्त' शुति- 

विप्रतिषेधो नासतोत्यधिकरणमारभते। तत्र श्तौ रुटटिभेदा 
बहवः । कविदाकाश्णदिकाः आत्मन आकाशः सममत इति) 

 कवित्तेजः प्र्तिकाः तत्तजोऽखजतेति । कचिदन्यथव एतस्मा- 

| ज्जायते प्राण दइति। इद सव्वमरूजतेति च। एवं रम 

चयत्कवमानेकविधरष्टिप्रतिपादकत्वात् वबस्ठनोदरूप्यासम्भवात् 
ग्रहात्वा अनुप्रजा पशवः प्रजायन्त इतिवत् खृष्टिवाक्यान्यर्घं-: 

वादत्वेन ब्रह्मखररूप्रन्नानाथंताद्ध्यारोपापवादन्यायेन न वेदात् 

ब्रह्मणः कारणत्वं सिध्यति । श्रतः परिदृश्यमानजगतः कार- 

णन्वेषणि क्रियमाणे वाह्यावाद्यमतभेदेष सक कपिलस्य भग- 

वतृज्ञानांश्णवतारत्वात् लन््रतप्रकारेणेव जगद्वस्योचितेत्येवं 
प्राते उच्यते। न ृष्टिभिदेख॒ ब्रह्मणः कारणत्वे विप्रतिपत्तिः. 
सव्वेप्रकारेषु तस्येव कारणएलोकैः। आकाशादिषु कारणत्वेन 

बरह्म यघा व्यपदिष्टमेवकन्न . अन्यत्रापि तदेव कारण्त्वेनोक्तम् 1. 

न तस्य काव्य करणच्च विद्यत. इव्यादिनिराकरणन्तु लोकिक- 



१२२८ अणुभावष्यम् । [ र अध्यायं ` 

-रवनिषिधपरं तदेव प्रतीतेः । सन्ववैलचण्याये वेदिकानाम- ` 

 बाधितार्थेकवाक्यलस्याभिप्रेतलादिति चकाराथः। काथप्रकारे 

मेदस मादाव्धन्नापको न तु बाधकः । वहधाक्लति सामथ्य लोके ` 

ऽपि माद्दातासूचकमिति। तस्मात्न श्ुतिविप्रतिषेघात् खति- ` 

परिग्रह इति सिद्धम् । 
| 

समाकर्षात् ॥ १५ ॥ 

परनरन्ययाश्ड्या परिहरति 1 ननु कचिद्सद्ा इदमग्र 

न्रा रौदिति। कचित् सदेव सौम्येदमग्र रासत् । तद्रेक आड् 

रसदेवेदमय आसीत् । अव्याक्घतमासौत् । नासदासीन्नो सदा- ५ 

सौत् तम अआसीदिव्यादिवाकयेष ब्रह्मणोऽपि विगानं शरूयते। ` 

तदैक आदहरिति कञ्चवत् पच्चान्तरं सम्भवति । नह्यसत्तमः- ` 

शब्दब्रह्म प्रतिपादयितु" शक्यते असन्नेव सं भवतोति बाधात्] 

आदिव तमसः परस्तादिति च। तस्मात् कारणत्वेनापि 

चुतिविप्रतिषिधात् ब्रह्मकारणं नेवेवं प्रप उच्यते । समाकर्षत् । 

 शआ्राक्तष्यते खश्थानात् चाव्यत इत्याकषः । सव्वेष्वतेषु वाक्षु 

 असद्ादिपदानां न निरासकल्वाव्य्थी उच्यन्ते किन्तु वलच- 

। . खेन सव्बेश्दवाच्यतवे च सिद्धं ब्रह्मणः । यथा को श्रदा 

वेदक इद प्रवोचत्। सव्व वेदा यत् पदमामनन्ति) यतो 

 बीचो निवततन्ते। मनसेवातद्रषटय इत्यादि सर्व्वः विरुद 

` भगवल्यचन्ते ! णएवमनेकविसदशब्दवाच्यतव' लोकप्रसिताह- 

शयेत्वात् समाकषीद वगम्यते! तं यया यचोपासते तथा भव- 
तौति फलद्ापनाय् असन्नेव स भवतीति यथा कंखादौनां 
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मारकः! तदैक हरिवत सर््प्रपञ्चवेलच्तण्यं प्रपञ्चरूपोऽपि 

स दति प्रथमः पक्षः! अव्याकतमसत्पेण तुख्धं नासदासीदिति 
 मनस्तदपि ब्रह्म । तम आसीदित्यनभिव्यक्तम् । कब्यणोऽपि भग 

 वच्लात् पव्वकाण्डऽपि तस्मादेव ख्षटिः न डि तमसः खन 

` गढ़ लोके सम्भवति । अतः कचिदिलक्षणात् कचिदविल- 

णात्, ब्रह्मणो जगत् | भगवच्लाङेव सय कटं कता च । सम 

वति वैकवाक्यत्वे श्रन्नानानिराकरणच्चायुक्तम्। तस्मात् शब्द- 

वबेलच्षणछेन खुतिप्रतिषेधो वक्त ` न एक्य इति सिद्धम् । 

जगद्ाचित्वात् ॥ १६॥ 
| व्द्विप्रतिषिधं परिहत्याधैषिप्रतिषिधं परिहरति । 

 कौभौतकिन्ाद्मणे बालाकनातंडसं वादे बालाकिरज7त तमे 

ब्रह्मोपद््टमागतः आदित्यादि दथिशेलतिपुरुषप्थन्तं परि- 

क च्छित्रबरह्मीपासनान्यक्ता तथा निराक्ते तमेव ज्ञानायसुभः ५ 

संसाद् | ततः सुप्य॒ुरुषसमीपमुभावागत्य ब्रह्मवाद्य चक्रतुः । 

तच दीष एतद्ालाके पुरुषोशयिष्ेत्यादौ जीवः म्रक्रान्तः 

तस्मादेव सर््वात्यतिरुक्ता बह्मणोऽप्यनुप्रबेणश्च । तच सन्देहः 

ज्ञोवएव ब्रह्मसद्ितः कत्तं ब्रहव वैति। तत्न जौवणव कन्त 

सर्वस्य जगतो ब्रह्मलाद्यः तस्य धर्म्मा राजलवव्यजमानल- 

वदा | अस्मिन् ग्रकरणे ब्रह्मो पक्रभेण जोवपय्थवसानोकतोः सब्यैचेव 

ब्रह्मतेनीक्तो जोवएव कन्त । तथा सति लोकैऽपि जीवकटेल् 

सहज भवेत् | बअन्धमोचव्यवखया च एवं सत्यात् प्रकतेरेव 

+ कचिदमिलचणादिति कुलक नासि। 

१ 



= ॥ । अण॒भव्यन् । . २ अध्याय 

प्रलिष्यतीदयेवं परास्तं उच्यते ¦ जगदाचित्वात्। एतेषां परुषाणां 

कृत्त यस्य चेतत् काम्यत्युपक्रमे एतच्छन्देन जगदुच्यते । पुरुष- 

| शब्देन च जीवः । तच्जडजीवात्मकं जगत् त्रह्मकाटेकमिति 

 पूव्वसिद्धम् । तदनुरोधेनापि # ब्रह्मपरत्वमेवोचितम्। नतु 

सब्बैविष्ठवोऽशुतकल्मना च । श्रतः सुषुक्षावपि ब्रह्मेव {लय- 

स्तस्मादेव सव्बभिति ज्ञातत्यं । प्राणमणन्दवाच्यलव तु पूष्वंमेव 

सिम् । तस्मात्र जीवाधिष्ठिता प्रकतिः कारण, 

जोवमश्यप्राणएलिङ्गादिति चेत् तद्याख्यातम् ॥ १७॥ 

किचिदारङ्य परिदरति । नन्वत्र जौवएव प्रक्रान्तः । 

केष एतद्ालाकरे पुरुषोययिेति । ब्रह्मतवद्यापि न सिदमेता- 
दृशत्नेताहशएमिति। श्रतः एवनोखयानलच्णलीवधरदशेनात् ` 
तस्येव ब्रह्मल' जगत्कटलच्च तत् सतोऽनुपपन्न' प्रकतौ फलि. 
पयति! श्रथवा। सुख्यप्राणलिङ्गमप्यवास्ति प्राण एवैकधा 
भवतौति । सुषौ तश्येव इत्तिरूपलमभ्यते | विद्यमानार्व 

 सरववोत्पक्तिप्रलयौ। सच प्रक्यंः। श्रतो जड़ादेव प्रधानात् 
 खुटावपि सर्यौत्यत्तिः। अतोऽखात् प्रकरणात् जौवद्ारा 

५  साक्तादा प्रकते: कारणत्वभित्येवं प्राप्तं उच्यते । तद्यस्यातं | 

| | | | : : एतयो रुभयलिङ्गवभेव नास्तोति भसयत दि तद्ोगादिल्यत 

६ सत्वमेव कायः भमवतशव नान्यस्मादिति । अतोऽस्मात् ब्रह्म 

2  वादएव सिद्धति न प्रजषतिवाद्ः । 
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अन्याथेन्त जमिनिः प्रश्नवयाख्यानाभ्यामपि 

चवमेक ॥ १८ ॥ 

खमतेन परिदारमुक्रा नियतधर्वादनापि परिहार 
माह। खापप्रतिबोधा जोवघम्पावेव। चद्वरादिलयाधारतव 

प्राणयति । तस्मिन्नपि पक्त ्रन्यएयें तदन्धकौत्तनं । भटे दि 

तन्निराकरएमवण्यं कत्तव्यमभिति तुशब्दः । ब्रह्म प्रतिप्रल्यथमेव 
 जौोवलयोद्मौ शतिवेलकण्छेन प्राणकौत्त नमाखयन्रद्यदो धाय । 
कुत एतदवगम्यते तवराह । उपक्रमोपसंहाराभ्यामेवावमम्यते | 

यौवे बालाक एतेषां युरुष्राणामित्यपक्रमे सुषख्यं ब्रह्मव निर्दिष्टं । 
 तजृन्नानेनास॒रजयः सर्वषां भताना अष्ठय खाराज्यमाधिपल्य - 

चेति फ़ल । न द्य तहयमसुख्ये संभवति । अपिच । प्रञ्नव्याख्या- 
नाभ्यां । कष एतद्रालाके ुरुषोयिष्टेति प्रजः । तत्र जीवस्य 
्नातत्वाद्धिकर भेव न ज्ञातं। यनरेष एतदालाके युरुषोएयि- 
षेति व्याख्यानं न दहि नाडोन्ञांपयितु' बयाख्याति किंतु प्रति- 

नातं ब्रह्म । कथमेतदवगम्यते । नाडोव्यतिरिक् आता ज्ञाप्यत 

इति । ` तचाद्। एवमेके | एके शणखिनो बाजसमेयिनः । 

चापि टृकप्तबालाकिब्राह्मणे सद्ोवाचाजातशत्रयतष एतत् 

सुप्तोऽभूत् य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन ` 

विज्ञानमादाय य एषोऽन्तहृदय आकाशस्तस्मिन् शेते इत्यचा- 

काशणब्देन- ब्रह्म सता सौम्य तदा सम्पन्नोभवतीति च खंद्य- ` 

 पोतोभवतोति च । तस्मादाधारभूतव्रह्मन्नापनाथत्वाज्जोवसुख्य- 
 प्राणएलिङ्गात् प्रकतिवादडत्यसङ्गतं | 
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वाक्यानचयात् ॥ १९ ॥ 2 

= युनर्ज्जीविब्रह्मवादेन प्रकतिकारणएवादमाशद्य परिदरति। `. 

बददारण्यक्षे चतुर्थे ष्टे च यान्नवल्कामेतरेयो संवादे येनादं 

नामरतासखां किमहं तेन कुव्यीमिति विरक्तिसुक्ता यदेव भगवान् 

वद् तदेवसमे ब्रहौति षष्टे तामभिसुखौक्त्य न वारे प्यः कामा- 

येत्यादिना अरखूतलाय ज्ञानसुपदिश्ति। षष्ठे पुनरुपसदारेऽपेता- 

वद्रे खल्वखतत्वमिति होक्ता याज्ञवल्कयः प्रवन्राजेति। तच जौवस्य | 

प्रकरणिल्वं बद्मणोेति संएवः । तत्राकमनः प्रियतर त्प्रतोल्या 

 प॒तराद्यपेच्या बोधयन् जौवमेवोपक्रमे श्राव्त्ेन बदति। 

तदनु तेवर दशनाद विधत्त तेन सव्वं विदितमिति फल- 

माद तच कथमालन्नानेन सव्वन्नानमिलयाकाङ्कायन्ह्यत 

परादादित्यादित्याद्धिना दरदं सर्वव यद्यमासेव्यन्तेन तस्येव ` | 

 सव्मैत्रमाद। तदनु कथमस्मिन् सङ्ाते ्रामज्ञानं भवतोत्या- 
कङ्कायां दुन्द्भ्यादिदृ्टान्तत्रयमादह । परम्परया बाद्याभ्यन्त- ` 

भेदेन । यथा महाकोलादते दुन्दभ हन्यमानस्य शब्दी ख्दौतो 
भवति। तत्र करणं दुन्दभिदथंनं दुन्द्भ्याघातद्शेनं वा! 

॥  श्रनुमानदारा चित्तं तत्र निविष्ट तत्साक्तात्कारो भवतीति! 

तथा ्रालनो बोधककाय्यौनुसन्धाने तत्साचात्कारो भवतीति। | 
| तत्र कथं सब्वेवभिल्याकाङ्कायां ततणएवोत्यन्र' सवै" नामरूपा- 

मकं तक्िननव लौयत इति स यथेति येनाह । मध्येपि सएव ` 
नातिरिकरं विश्रतौति स यथा सैन्यवघन दत्यनेनाद। श्राधैव- 

` ` लेन तावन्माबश^निराकरणायाह । क्रथाय). , न: न प्रेत्य सं्नास्तोति। ` 
४ + तावेकानता इतिक, 
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 कार्यातिरिक्षरूपं कथयितुं न शकत दइति। तत्र विशेषाका- 
्भायामतिरिक्ताकथने वञ्धकत्वमाशद्खु तत्परिदारायाद सदो 

वाचेति । अविनाभोत्यनेन काथबेलक्नण' सिद्वत्कारेणोक्ता 
विषथसम्बन्धेन संसारमाद। माव्रासंसगेस्त्वस्य भवतोति | 
विशेषतस्रकथने ह तुमा यदेतमित्यादिना यावत् समासि। 
चक्तरूपमेव पश्यति नात्मानं । ननु सूप्रमप्यात्मति चेत् तता- 

 पश्चन्व तत् टृष्टव्यलंन न पश्यति न हि द्रष्टखंदूप दश्यन्नानेन 

ज्ञातं भवति अतदर्पलरात् | एवं द्टटश्यव्यवहारे श्रन्नानावखायां 
विशेषतस्तजन्नानमश्कयसुक्ता ज्ानोत्तरं कम्कटेभावणएव नासो 

त्याह । यत्र वा भ्रन्यदिव स्यादिल्यादिना। इद्भव हि न्ञान- 
मख्तलमिति । ततरादिमध्यावसानेषु जौवप्रकरणएमित्येव प्रति- 

भाति । तस्य ब्रह्मता जगत्कदेत्मिद्येवोत्कषेः# । नतु तस्मादन्यत् 
= जद्मत्वेन वक्तु युक्तामय विरोधा । तस्मादेदे खुष्टिवाक्या नामेतत्- 
न्यायेनान्याधंलान्र ब्रह्म जगत्कारणमिति प्रकतिवादणए्व युक्त 
इत्येवं प्राप्रे उच्यते । वाक्यान्वयात् इदं वाक्यं भगवव्यवान्वेति | 

नात्र जीवप्राधान्यगन्धोऽपि । स्वैव भगवद्न्वयेनव जीवस्यापि 

प्रियलम् । तस्यव सुखरूपलात् । सर्व्वोपनिषदनुरोषेनवास्याप्य- 

धस्य ` वक्तमुचितत्वात् तमेव विदिलाऽतिखल्यमेति अनन्दा 

द्भव खल्िमानि शतानि जायन्ते सव्व एवा्ानो व्यच्चरन्ति एष 

 द्येवानन्द्यातीत्यादिश्ुतिसदखनिःसन्दिखेत्रह्मणः खरूपं काय्य 
मगराञ्च प्रतिपादिता इतौदमपि वाक्यं तत्परमेवोचितं 1 सव्य 



१२९ अणएभाष्यम् । [ २ अध्या ` 

व्यवहारस्य तन्मलकलत्वेन पूव्वसुक्ततात् ! विषयस्पशा विन्नाद- 

ल्रमपि त्येव] एवं सति सव्वमेव सङ्गतम् भ्वेत् । भरतो . 

 बाक्यान्वयात्र जौबपरत्वं येन प्रकलतिबाद्ः स्यादिति 

` प्रतिज्नासिद्धेलिङ्गमाण्सरथ्यः ॥ २० ॥ 
नियतघस्चवादिनामपि मतेन प्रकते सिदान्तं वक्त' पक्ता 

न्तरार्यादह । तच ब्रह्मवादेकदेशिवादाः सन्ति! तत्र जवो 

नाम खस्य भोगनिष्पत्यथ' खांणो भगवता क्षतो विशं लिङ्क 

दित्याश्मरष्यौ मन्यते । श्रनादिसिद्रएव जोव तन्यमाच शरो 

रादिसङ्काते प्रविष्ट इति चिति तभ्मातेण प्रवेशे च मोचदूति 

च मरीडलीमिराचाथः। काशक्रत्स्रस॒ श्रासक्या विषयभोक्रुरूपं 

भगवत ठव गेव इति केऽपि सखमतानुसारेणात्र मरिद 

रन्ति ततर पुत्रादिप्रियसदवचनात् जोवप्रकरणमेवतदिवत्याण्द्य 

जोवोपक्रमंस्यान्यत् प्रयोजनमिव्याह । प्रतिज्नासिदेरिति षष्ठौ | 
तस्या लिङ्ग अरंपत्वाज्जौवस्य तदमेदेनोपक्रमः प्रतिन्नासिदेलि 
भवति । एकविज्ञानेन सव्बविन्नानं प्रतिज्ञा । तस्यं वाये ् त्- 
पादयमानल्नात् तस्या एतत् साधकं यथा जौवौ भगवानेवं 

जड इति ्राश्मरथ्यौ मन्यते। सखातन्यादिविषयस्तु भगवानेव । 

 तस्माननियतधम्जौवबादेऽपि न जोवोपक्रमोदोषः 

उत्क्रमिष्यत रएवम्भावादिव्योडलोमिः ॥ २९॥ 

लिङ्गमित्यनुवत्तते।! यद्र जीवोपक्रमेण भगवतः खव 

 णदिकमुक्तं तत् संसारभावात् उत्करमिष्यतो जीवस्य लिङ्ग 

 सुक्तो जीवो भगवानेव भविष्यतीति ज्ञापकं! अन्यथा सेव कथम 



४ प्रादः।]:: अण्भाष्यम् । १२४ 

षता भवेदिति इति शब्दो हेतौ स्िया विश्वासार्थ गौण- 
परियवैराम्यायच्च जीवोपक्रमः कर्तव्य एवेति नौड्लोभिरा- 
चार्यो मन्यते । तस्मात् भिन्नजोव परेऽपि नाच दूषणम् | 

अवस्थितेरिति काशछत्सतः ॥ २२॥ 
लिङ्गमित्येव भगवतणएबावसा जोव इति । अतः संसार- 

दश्ायामपि जोवो ब्रह्मेति ना्ोत्करमणसमुपचारो वा । अन्यथा 
कथमामनसु कामाय सब्बे प्रियं भवतीति नद्यन्यस्य सब्यै 
प्रियं भवति 1 मोक्तु ज्ञानमेव उत्तरत्र कत्तव्याभावात् । श्रव- 
खया व्यवसायात् सिदान्तादिशेषः | इति -््देनैतावदरे 

 खल्लख्तत्वभिव्यु पसंहार हेतुरस्य पन्च्येति काश्कत्सा- 
मन्यते । तस्माज्जीवोपक्रमो भगवतएवावस्ा विशेषो जोव इत्यस्य 

पत्चस्य लिङम् । तस्मान्मेचेयो बाद्मणिनापि जीवद्ाया प्रकल्लति- 

कारणवादासिद्धिरिति सिद्वम् | ` 

 प्रक्ति्च प्रतिज्ञादृष्टान्तान्परोधात् ॥ २३॥ 
एवः प्रकतिकारएवादनिराकरशेन ब्रह्मण्णव कारणत्वे 

 सिद्ेऽप्यद्जरतीयतयोभ्स्ापनपकत्त  परिहन्मधिकरणमार- 

भते) ननु ब्रह्मकारणतां न निराङुम्यः। अयुतिसिदलात् । 

किन्तु समवायिकारणं प्रकतिरेव काकारण्योरवेलच्खात् }. 

समवायिकारणानुरोधि हि काय्यै । ्रन्यत् सवे भगवानसतु 1 
अपेच्छयते च समवायिनिमित्तयोभेदः कर्मण्यपि अतिखति- 

समवायो धं एवं ब्रह्मवादेऽपि स्मृलक्ता प्रकषतिः समवायि. 
कारणं ब्रह्म निमित्तकारणमिल्येवं प्रापे उच्यते, प्रकतिश्च 



१३६  अणुमाव्यम् । [ २ अध्याय 

निमित्तकारणं समवाविकारणच ब्रह्मोव । प्रकतिषदप्रयोगात्। ` 

खतिसिदटतीयसव्बधम्प्रपदेभः। चकारात् यत्रेत्यादिसव्बं 

संग्रहः 1 कुत एतत् ! प्रतिन्नादृ्टान्तानुपरोधात् । प्रतिन्ना । 

अपि वा तमादेषमप्रात्तो येनायुतं युतं भवत्यमतं मतं मवद 

विज्ञातं विन्नातं भवतीति। दृष्टान्तः! यथेकेन खतिरडेन 

सै श्ए्सयं विज्ञातं स्यादित्यादि । प्रतिन्नादृष्टान्तयोरतपरोषः 

श्रवाधनं तस्मात् समवायिकारणक्ञानेन हदि काथन्नानम्। 

उमयो्हणसुपचारव्याद्ययम् उपक्रमोपसंदारवत्  प्रतिन्ना- ` 

मातल अदृषटदारापि भवेत् । टष्टान्तमात्रले त्रनुमानविधया 

स्यात। तथा सति सव्वस्मानधम्मवत् ब्रह्म स्यात् न सम-. 

 बायिकारणम् । उभयोगरहशे तु प्रतिज्ञाया दृष्टमेव दारमिति 

 समवायिलसिद्िः #* कायथकारणयोभदाभद्मतनिरयाकरणाय च 

पिण्डमणिनखनिकन्तनग्रहणं । , तथा सति यच कविद्गवान् 

ज्ञातः सर्त ज्ञातो भवति सववच्च न्नातं भवतीति सामान्य 

लक्णप्रत्यासत्तिनिराकरणाय च वाचारख्रणं विकारो नामधेय ` 
मति अलौकल्लनिराकरणाय च उत्तिकेत्येव सत्यमिति ब्रह्मले- 

गव -जगतः सत्यत्वं नान्यथेति । सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति- 

नराकरण स्म्टमेवागे चीरि रूपाणोत्यत्र करिष्यति । भतो 

बह्मरुपेण सत्यस्य जगतो ब्रह्मव समवायिकारणम् } देदाम- 

बद्िसु सत्यां विकारबद्लौ दोषः । श्ुतिसामययं प्रमाणमिलयक्तम् ` 
तस्मात् ब्रह्मव समवायिकारणं न प्रक्तिः | 

| - # स्मवायलसिद्धिरिति क०] ` 
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 अभिध्योपदे शा ॥ २६॥ ` 

 लिङ्गान्तरमादह । सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेधेतोत्यत 
कामनं तस्याभिष्यानम् आप्रकामलत्वात्र कामना। तद्भिष्यानं 

` ष्टाबुपदिग्यते। बहस्यामिति सखस्येव बहरूपत्वाभिध्यानेन 
ख््टं खयमेव भवति! सुवर्णस्यानेकरूपलं सुव णंप्रतिकल्रएव । 
अअध्यासाभावात् गौणएत्वापत्तेधच । न हि मुख्यं बहुभवनं योगिनां 

सम््वति। सर्व्वभवनसामर्थ्यान्मस्ये ` सम्भवति गीणएकल्यनाया 

अन्याखयत्वात् । चकाराद्दिदं सब यदयमाममेति कायस्य ब्रह्मल 

श्ुतित्रद्मप्रकतिलं सम््रवति नान्यथा । अथवा । सन्नं खल् 

ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासौतैति तस्य जगद्धर पलेनाभिधष्यान- 

सुपदिश्यते। तदवब्रह्मसमवायिले घरत इति चकाराटेकत्वेन 

ए्यक्वान बहधा विश्वतो सुखमिति ॑ | 

साक्ताच्ोमयाम्ानात् ॥ २५ ॥ 

लिङ्सुक्घा श्रुतिभेव प्रमाणमाह । सा्तात् शुल्येव सम- 

वायिलमुच्यते ! चकारात् खूत्यापि । कथं शरुलयोचते । तत्राह । 
 उभयाक्नानात् । ब्रह्मणः सकाष्णत् ्रह्म्ठेव च ुधिप्रलययोः 
 आन्रानात्। सर्व्वरि न्ह वा इमानि भूतान्याकाभादेव समुत्- 

पद्यन्ते श्राकाशं - प्रत्यस्तं यन्तोति 1 अदहं सव्वेसख जगतः प्रभवः 
प्रलयस्तथेति च । नद्येतस्मिननिमित्तले सम्भवति सुवरणोदिषु 

त्ोपलव्पेः । सीकवेदन्यायेन साचा !. -तस्मात् भगवानेव ` 
समवायिकारणम् । 

| १८ ` 



१८ | अणभाव्यम् । १ अध्याय | 

आत्मत; परिणामात् ॥ २६ ॥ 

ननु सएव सब्र रुजति स एवावति हन्ति चेति कत्तत्- 
अ्रतीतेराकाश्ादिवाक्चमप्यौपचारिकं भविष्यतीति तत्निराकर्- 

एयाद । आत्मह्षतैः। तदामान् सखयमङुरतेति खस्यव 

कग्चकठेभावात् अविकतलश्वचनावालौकिकलम् | तथापि ` 

ज्ञाना्ंसुपपत्तिमाह। प्ररिणमात्। परिणमते काथाकारे- ` 

शेति अविक्षतमेव परिणमते सुवणं सव्वाणि च तेजसानि। 

वदखालोकिकत्ात् ब्रद्मकारणंलएव घटते । पूरव्वावखान्ययथा- ` 
भावस्तु कायश्ुत्यनुरोधादङ्गोकत्तव्यः। वच्यति च। युते 

शब्दमूलत्वादिति ! अन्यानि च युकतिदूषणनि परिहरिष्यति 

तस्मात् ब्रह्मपरिणामलचणं कायसिति जगव्छमवायिकारण्त्रे _ 

` ब्रह्मण एवेति सिद्धम् । 

यनि दि गोयते ॥ २७॥ 
चेतनेषु किञ्िदाश् परिहरति । नन्वसु जडानां ब्रह्मक- ` 

कारणत्व। चेतनेषु तु योनिवोजयोः समवायित्वद् नात् युरुष- ` 

लवात् भगवतो योनिरूपा प्रकतिः समवायिकारणं भवतु! 
, शको णितिसमवैतलवाच्छरौरसेव्वाणद्य परिषरति। यवीनिश्च 

ह्यव शाक्तवादनिराकरणाय चकारः। तत्र युक्निशती 
प्रमाणयति हि नोचत दइति। युक्िस्तावत् सदेव सौभ्येदमग्र. 
 आसौदेकभेवादितौयमिति पू्वैमेकभेव प्रतिन्नातम् । आकाशा- 

1 ९ ̀ देव श्रानन्दादयवैत्याचेवकारेषानन्यकार णतं जगतोऽवगम्यते. 

# ुखनलव्चनादिति क 1 = 



8 पादः । ]  अषयुनाव्यन । | १२८ | 

दतरापेच्चायां देतापत्तः। गोयते च। कत्तौरमोशं घुरुषं बरह्म 
योनिं यद्भतयोनिं परिपश्यन्ति धौरा इति च। मम रोनि- 

 मदद्ब्रह्म तस्मिन् गभ द्धाम्यहसिति। तासां बह्म सड्टयौ.- 

निरं वौोजप्रदः पितेति च । श्रद्रपुरुषोत्तमभाषेन तथष्टं | 
तस्मात् योनिरपि भगवान् पुरुषोऽपि सव्व" वीयं ज) 
भगवानिति इदं सब्ब यदयमा सेति सिम् । तस्मात् केनाप्य 

शेन प्रकतिप्रेभो नासतौीत्यरब्दत्वं सांख्यमतस्य सिद्धस् । .. 

एतन सव्व व्याख्याताः व्याख्याताः ॥ २८ ॥ 

 ब्रह्मवादव्यतिरिक्राः सब्ब वादाः अवेदिकाः ेदविरदा- 
 श्येत्याह् । एतेन न्रह्मवादस्यापनपूव्वकं सांस्यसतनिराकर षन 
सव्व पातच््रलादिवादा याख्याताः। अरवदिका अनुपयुक्त । 

 त्रैदिकानां दिवैदः प्रमाण । तस्िन्रव्याकुले सान्तिप्रतिपन्रा 

एव सवं वादा इति एतत्वौकर्यथं. विस्तरेण वच्यते | 
आहत्तिरष्यायसमासिवोधिका। 

इति धीवेदव्यासमनतव निं खीवल्लभाचप्यैविरविते नरद्जाणु भाव्य 4 

` ` प्रयमाध्यावस्य चतुरः पादः । प्रथमोऽध्यायः समप्नः! - ` 

[1 



। दितौयोऽध्यायः। 

सुलयनवक्राशदोषप्रसङ्ग इति चेत् नान्यसमत्यनव- 
काशदोघप्रसङ्गात् ॥ १॥ 

प्रथमाध्याये वेदान्तवाक्यानां विवाद्ास्पदानां ब्रह्मपरत्वेन 

समन्वयः प्रतिपादितः । श्रना शतिस्मत्यविरोधः प्रतिपाद्यते| 

भ्रात्तिमूलतया सव्बसमयानामयुक्तितः। 

न तदिरोधादचनं वेदिकं शद्यतां व्रजेत् । 

्तिपिप्रतिभेधस्त्वण्यं प्रतिविभ्रैवः। प्रथमचतुथंपादटे सनै 

यानुपयोगे प्रतिपादिते सतिप्रतिपादिते स्यतिलवचनेन 

प्रामिये चं चावत् तदप्रामासय' न प्रतिपाद्यते तावत् तदिरोधःः 
पेरिहतु मशक दति तेनिराकर्णाथं प्रथमतः सचत्रयमादह्। | 

तुलयबलानां परस्यरविरीषै न प्रक्रारान्तरख्ितिरिति ततो 
युक्त्या श्ुतिविप्रतिषेधपरिहारः। ततो हितोये पादे वेद ` 

बाधकत्वाभावेऽपि तरपि खातन्तेपए कञ्चन युरुषाधेः सेलय- . 

` तील्ाश्य बाद्यवाद्ममतान्येकौकल निराकरोति मान्ते 

 सच्यलवात्! ततः सम्यनेदा्यैविचारायव बदिक्पदार्थौनां ` 
 क्रमखरूपविचारः पाददयेन । श्रतः सम्यरोनाप्वध्वायेना- ` 

विरोधः प्रतिपाद्यते । कपिलादिमहषिकतरछतेनं मन्वादिव- 
 इन्यतोपयोगः मोचेकोपयोगित्वात् । तताप्यनवकारे वेवथा 

 % प्रयनाष्याये दत्यारम्य परतिपा्ते द्यन्ते क-पलके नासि । तन्न ्वश्मेव ` 
यीजनौयम् । 



१ पादः।] अणभाष्यम् । १६१ 

पत्तेरिति चेत् न कपिलव्यतिरिकशबनरह्मकारणएवाचकसम द्यनव- 

काण्दोषप्रसङ्गः । अदं सव्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तधेति । 

द तरषाच्चानपलेगन्धेः ॥ २॥ 

एतेन योगः प्रयुक्तः २॥ | 

सख्थस्मतिनिराकरणेन योगरृतिरपि निराक्षता द्रष्य, 

योगस्य वेदिकल्रशङ्या भेदेन निराकरणम् । ` 

न विलक्णत्वादस्य तथात्वं च शब्दात् ॥ 8॥ ` 
बाधकीोऽयं तकः! श्रस्य जगती विलचणत्यात् अचेतन- 

त्वद्चेतनं न कारणम् । वपिलक्तएत्वश्च शब्दात् । विक्नातच्या- 

विच्रातखेति प्रत्यक्तस्य भ्रान्तित्वं मन्यमानयख्येदं वचंनम्। ` 

 अभिमानिव्यपदे शस्तु विशेषानु गतिभ्याम् ॥ ५ ॥ 

 खदवीत् । श्रापोऽन्रवन् । तत्तजं एत्त। ते ह बाच 

मूचुस्त्वं न उद्रायेति) एवमादिश्ुतिभिश्व तेद्दियाणां चेतनत्वं 

प्रतिपांद्यतं इव्यरद्य तं शब्देन निराकरोति । तत्तदभिमा- 

निन्य एवं देवतास्तथा बदन्ति। कूतः। वैद एव विन्नातच्चा 

विज्ञातञ्ेति चेतना चेतनविशेषीकेः* । अनुगतलत्वाच । अजनि 

कवागभूत्वा सुखं प्राविशदिलेवमा दिविशेषालुगतिग्यामभिमानिव 

मित्यघः । टरेवतापदश्च खत्यन्तरे। | 
[ऋ [१ ~~ 

# चेतनविशेषोक्तेरिति अदशपुसकससतः प्राठः । 



१४२ हि  अएभाष्यम् । ˆ २ अध्याय 

टृश्यते तु ॥ ९ ॥ 

 पररिदरति । तु शब्दः पच व्यावत्तेयति ! दृश्यते दि काथ. 

 कारणवोविरुप्यं# केशगोमयठयिकादो । चेत नाट्तेतनोत्पत्नि- 

निभे तद शस्यंव निषेधः। तुच्यांश्सम्पत्तिश्चत् प्रक तेऽपि खद शः। 

असदिति चेन्न प्रतिषेधेमाचलात् ॥ 9 ॥ 

| . शुत कारणल्रेनासदुक्तमिति चेत् न) प्रतिषैधाधमेव 

वचनम । कथमसतः सञ्नाधेतेति । कायस्य वा मूव्वप्रतिषेषी 

ब्रह्मकारणलराय । 

अपौतो तदत्मसङ्गादसम्सम्॥ ८॥ 

पूलयैपच्तमाद । अरपोतिलंयः। काथस्य कारणलये तत् 

प्रसदः । स्छौल्यसावयवत्रपरिच्छिन्नल्ाशदत्वादिघम्षसम्बन्धाव । 

 श्थकल्ादसमच्ञसं ब्रह्मा रएवचनम् । 

५ नतु दृष्टान्तभावात् ॥ <॥ 

` तैवाखदौये दथैने किचिदसामच्चस्यमस्तोति तु शब्देन 

` पर्िरति। खपचश्यापनपरप्रचनिराकरणयोवियमानवन्न तु | 

कचनम् । तत उत्पन्नस्य तत्र लये न काव्यीवस्थाधरस्मसम्नः | 

शरावरुचकादिषु प्रसिद्ः। भवरतापरन च्टान्ताऽस्ि। 

| खपक्तदोषाच ॥ १० ॥ 
खपद्ते चेते प्रतिवादिनः साधारणा दोप्राः। निव्विशेषात् . 



१ पादः] ` अणभाष्यम्। १६२ 

प्रधानात् सविशेषस्य कायता तस्योत्पत्तिः। लये तदन्म- 
त > | दौ 

सम्बन्धः। असत्काथवबादप्रसद्गः। तथव का्व्थीत्यत्तौ कारण- 

भावैन नियमाभावः । भावै वा सुक्तानामपि ुनबेन्धप्रसङ्गः। 

तर्काप्रतिष्टानादष्यन्यथानमेयमिति चेदेवमप्य- ` 
विमोक्तप्रसङ्गः ॥ ११॥ 

वेदोक्तऽथय शष्कतकण प्रत्यवसख्यातुमयुक्त तकखाप्रतिष्टानात्। 

तर्कोनाम खोत्रकिता युक्तिः साणकोक्ता नान्येरङ्गैकरियते) 

खतन्ाणाख्पौणां मतिभेदात् वसुनो रूष्यासम्भवात् निया- 

मकाभावाच। अतो न तकेस्य प्रतिष्टा । पृव्वंपक्षिणः परिहारः | 

श्रन्यथानुमेयमिति चेत् एवमप्यन्यथा वयमनुमास्यामड यथया 

 नाप्रतिष्टादोषो भविष्यति । न दहि कोऽपि तकः प्रतिष्ठितो 

नास्तोति वक्तं शक्यते । व्यवहारोच्छेद् प्रसङ्गात् । 

रष धर्मोपरेरएच् वेद णसराविरोधिना । 

यस्तकेणानुसन्धत्ते स ध्य बैद नेतरः ॥ ` 
दरति स्मते 

सावयतकंपरिदह्यरेण निरवद्यस्तकः प्रतिपत्तव्यो भवतोति 
चेत् । एवमष्यविमोक्तप्रसङ्कः ! ब्रह्म वादि नोऽनिटु टतकंसद्गाषेऽपिक्र 

ग्रज्ततिवादिनस्तरकस्य टोषापिमोक्तप्रसङ्गः । सूलनियमाभावात् 
वेमत्यस्य विद्यमानत्वात् । प | 

 ; एतेन शिष्टा परिदा अपि व्याख्याताः ॥ १२॥ 
ˆ -सांखयमतस्य वैदिकमरत्यासन्नलात् केषाचित् शिष्टानां परिः 



१8४ अणमभष्यम् । [ र बधाय ` 

ग्रहोऽप्यस्ति। अणमायाकाररूवादाम्तु सव्वथा न शिषेः परिषद्य ` 

दति तेभ्रां तको पूर््ीक्न्यायेन सुतरामेव निरस्ता वेदितव्याः 1 

 भोक्कापत्तेरविभागश्चेत् स्याज्ञोकवत् ॥ १२॥ 

कारणदीषं परिहृत्य काथदौषपरिदाराथमारन्; । भोवयख ` 

मोक्तापत्तिः। ब्रह्मणि निर्व्विशेषस् कारणत्वात् भोक्तरभोग्यल' 

भोग्यस्य च भोक्घवमापयेत । श्रतो न विभाग द्ति चेत्। स्वानो 

कवत्। यथा लोके कटकङ्कर्डलादौनां सुवणेकारणएतेन सुवर्ण- ` 

नन्यतरेऽपि न कटकस्य कुग्डलत्वमेवभेव न भोग्यस्य भोदुलम् । 

 तदनन्यत्वमार ्णग्रब्दादिभ्यः ॥ १8 ॥ 
ुतिविरोघं परिदरस्ति । वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 

सखत्तिक्षयेव सत्यमिति । तच विकारो वाङ्गातेरेवारभ्यते 

न वस्तुत इत्यथः प्रतिभाति। तया च सति कस्य ब्रह्म कारणं 

भवेत्! भरतः शुतिबाक्यस्याथेमादह । भ्रार स्भण्दादिभ्यस्तदन- ` 

न्य प्रतीयते। कायस्य कारणानन्यलं न मिथ्यात्वं । चे पुन. 
 मिंष्याल तामसबद्धयः प्रतिपादयन्ति तेनेद्म वादाः खवश्यति- ` 

नाशनेन तिलापः कता बेदितव्याः । अन्तःप्रविषटचोर वधाथमेवष : 

आर्यः! अलौकिकप्रमेये सूत्रानुसारेणेव निण्य उचितः। 

न खतन्ततया किचित् परिकलयनं तकरप्रतिष्ठानादिति निर. ` 

क्लतमेव। न चास्ित्रपि सूते भिय्याला्थैः सम्भवत्ति। एक 

 विक्वानेन, सम्बेविज्ञानोपक्रमवाधात् प्रकरणविरोधच्च। नवा- ` 
 बिरोषभयपरित्यागेनेकमिदं खनसन्यथा योजयत्रतिषट दलं 

विस्तरेण रेण 
| 



 १पादः।] अरणुभाष्यम् । १४५ 

भावे चोपलब्धेः ॥ १५ ॥ 
भाव एव विद्यमान एव घटे धरोपलब्िः नाभावे। 

चकारान् रुन्तिकेव्येव शतिः परिग्ण्हौता। बाद्माचरेएण च 

उपलम्भे मिश्येवाच घरोऽप्यस्तोल्यक्ते उपलग्ेत ! इदं सूत्र 

भिष्यावादिनान ज्ञातमेव । अतएव पाटान्तरकल्पनम् । 

सत्वाचावरस्य ॥*१६॥ 
अवरख प्रपच्चस्य सात् चकालिकत्वात् ब्रह्मत । सदेव 

सौम्येदमग्र आसीत् यदिद् किञ्च तत् सत्यमिल्याचक्षत इति शुतैः। 

असद्ययपदेशन्रेति चेन्न धम्भोन्तरेण 
वाक्यशेषात् ॥ १७ ॥ 

 श्रसदा इदट्मग्र श्रासौदिति शरुत्या प्रागुत्पत्तेः कायस्या- 

सच्च बोध्यत दूति चेत् । न । अव्याहतत्वेन धर््मीन्तरेण तथा 

व्यपटेशः । कुतः! वाक्यशेषात् | तदातमान खयमङ्घरुतेति 

सखस्य क्रियमाएल्रात् इद मासीत्पदप्रयोगाच् । 

यक्ते: शब्दान्तराञ्च ॥ १८॥ 
 युक्तिस्तावत् समेतमेव काय्यै सदुत् पाद्यत दति सम्बन्धस्य 

दिनिष्टलात् नित्यत्वाच्च कारणणन्तरेणापि परम्परया सम्बन्धः । 
 असम्बदत्पत्तौ तु मिथ्यात्वमेव प्रहत्तिस्वभि्यक्य्थामिति । १ 

2 शब्दान्तरम् । सच्छन्दादात्शब्ट्ः ्रासानं खयमङुरुतेति। 

परवच्च ॥ ९१९ ।॥ 

| यथा संके्टितः परी न व्यक्तं खद्यते विस्ततसत ण्ये तथा 

 आबिभांवानाविभाषेन जगतोऽपि । ॥ 



१४६ अणुभाष्यम् । [ २ शरध्यायख ` 

यथा च प्राणादिः ॥ २० ॥ 
अथा प्राणापानानां नियमने जौवनमात्रम् श्रनियमने 

आङ्चनादि नेतावता% प्राणमेदः पूव्बमसत्ल वा तथा जगः 

तोऽपि ) ज्नानक्रियाभेदात् सूतहयम् । 

दतरव्यपदेशद्विताकरणणदि दोषप्रसक्तिः ॥ २१॥ 

ब्रह्मणो जगत्कार एर्व दरतरस्य जौवस्यापि ब्रद्मलात् तितं 

कर्चव्यं तन्न करोतोति तदकरणदिदोषप्रसकिः) तत् ष्ट 

तरेवालुप्राविग्रत् । अनेन जौकेनामनानुप्रविश्च नामरूप 

 व्याकरवाणोति तस्येव जोवस्य व्यपदेशात् 

अधिकन्त मेदनिदृशात् * ॥ २२॥ 

तु शब्दः पच्च व्यावन्तयति। यदि ब्रह्म तावन्मात्रे भवेत् 

तदायं दोषः । तत् एनजोबाल्नगतश्वाधिकम् । कुतः । भेदनिद- 

शत् | द्श्व्यादिवाक्येषु कसचकन्तैव्यपरेश्ात् विज्ञानानन्दव्यप 

ट्णदा। नहि सम्मरशाऽएसय दितं नियसेन करोति) सब्ब 

न्द्रियन्यापाराभावप्रसद्नगत् । खलोलयकं तु करोत्येव । 

अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २२॥ 
 पाथिवल्वाविशेषेऽपि हौरमाणिक्यपाषाणानां यलागः 

| चम्पकचन्दनानाम् उच्चनौचतलमेवं लजोवस्यां्रवाविरेषऽपि 

ब्र्मादिख्यावरान्तानामुचचनोचत्वम् । काञवेलचषण्य तदनलु- 
रोधश्च द्गितः। 

# नव तावता दत्िक्०। 

+ भेदव्यपदेशात् दूति क० 



९ पाद्, ।] अणुभाष्यम्। १४७ 

उपसं दारद शेनान्नेनि चेत् त्ौरवड् ॥ ९४ ॥ ` 
ब्रह्यैकभमेव जगत्कार णमिः्यक्तम् ! तन्नोपपद्यते । कुलाला- 

 देधक्रादिसाघधनान्तरस्योपसंहारदशेनात् सम्बादनदर्भेनादिति 
चेत् । न। न्ौरवद्धि। यथा सौर कत्तारमनपेच्छ दधिभवन- 

समये दधि मवति एवमेव ब्रह्मापि काथसमये खयमेव 
सव्व भवति। | | ॥ ध 

दोवादिवदपि लोके ॥ २५॥ 
खतोभिव्रकरणे दृष्टान्तः । यथा देवषिपितरी बाद्मनिर- 

पैच्ा एव खथो गबलेन सव्वं क्व्वंन्ति एवं ब्रह्माप्यनपेच्छ त्सम- 

वायं खतएव सव्वं' करोति । 

 ऊतल्प्रसक्तिनिरवयवलशब्दकोपो वा ॥ २६॥ 
यद्योकमेव ब्रह्म स्वात्मानमेव जगत् कुयात् तदा छतसं 

ब्रहौकभेव काच्य' भवेत्! अथांशमेदे न व्यवसा । त्था सति 
निरबयवत्रश्चुतिविरोधः । निष्कलं निश्ियं श्णन्तमिति , 

श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्॥ २७॥ 
तु ब्दः प्तं व्यावत्तेयति। श्रुतेः # श्रूयत एव इवमपि । | 

नच छतं युक्वा बाधनोयवं । एब्दमूललात् गन्देकसमधिगस्यलात् । | 
 अचिन्याः खल ये भावा न तांस्तकंण योजयेत् । अव्वाचोन- 

 बिकल्पविचारक्ुतकं † प्रमाणाभासशणस्तकलिलान्तःकरणदुरव- ` 

 # कपुस्तके श्रुतेरिति नाल्ि) 

प छृतर्के दूति क! 



अएुभाष्यम् । [ २ चरथाय ` 

ग्रहवादिनां विवादानवसर * सव्वेभवनसमथं ब्रह्मणि विरोधा. 
भावाच। एवं परिद्टतेऽपि दोषे खमत्याऽनुपपत्तिसुद्धाव्य स्न. 

संश्वं वदन् मन्दमतिः सद्विरपैच्यः। 

आत्मनि चेवं विचिचाश्च दि ॥ ९८॥ 
खुष्टौ देशकालापेच्चापि नस्ि। श्रान्येव खषटलात् 

देणकालख्ष्टावपि श्राकन्स्व साधिकरणएस्य खष्टत्वाच | बद्धि- 

-रन्तश्च जगति वा आद । विरशेषाभावेन श्रनन्तरोऽबाह्य द्ति। 
विरोधाभावो विचिव्रशक्तियुक्षत्वात् सब्बेभवनसमर्थत्वाच | 

खपक्षदोषाच ॥ २९ ॥ 
प्रघानवादिनोऽपि स्व्वपरिणमसावयवतवानिलययलादिदोषो । 

दुःपरिहरः । युक्तिमूलत्वाच तस्य ¦! गचिन्यकल्पनायां प्रमाणा. ` 
भावाच्च) 

सर्वोपेता च तदृशेनात् ॥ २० १ 
सब्वेगक्तिभिरूपेता उप्रगतः। चकारात् सल्यादिुण 

युक्च । कुतः । तदशनात् । तथा वेदे दृश्यते । यः सव्वन्न; सव्वै. ` 
भक्तिः सव्कत्तां सव्वं काम दरत्यादि। 

विकरणत्वान्नेति चत् तदु क्तम्॥ २ १॥ 
कत्ता इद्दियवान् लोके। ब्रह्मणो निरिन्दरिविलात् कथं ` 

 कंटठेलमिति चेत्। न) श्रस्य परिदा पूव्वमेवोक्तः तेसु 
` भन्द्खेललारित्यत । श्रनवगाद्ममादहाव्य श्ुतिरेव शरणं ` 

नान्या वाचोयुक्लिरिति। 

+ बदानवषरे दृति क! 



१ पादः) | अणाभाष्यम्। १९६८ 

न प्रयोजनवत्वात् ॥ २३२ ॥ 

. न ब्रह्म जगत्कारणम् । कतः । प्रयोजनवच्वात् । कार्यः 
हि प्रयोजनवत् दृष्ट लोके । ब्रह्मणि पुनः प्रयोजनव्ल' सम्भा- 

 बयितुमपि न शक्यते । श्राप्तकामञ्युतिषिरोधात् | व्यधिकरणो 

तुः न समासो वा। 

लोकवत् तु लोला वौवल्यम्॥ २२॥ 
तु ब्दः पत्तं व्यावत्तयति। लोकवत् लीला। नहि 

लीलायां किचित् प्रयोजनमस्ति। लीलाया एव प्रयोजनत्वात् । 
 इ्शररत्वारेव न लीला पथतुयोक्त शक्या सा लोला कवलं 

मोः! .तस्य लौलावेऽप्यन्यस्य ततृकौत्तेने मोच इत्ययः । 
लीलैव कैवलेतिवा। ` 

वषम्यनेघ णे न सापेकलात् तथाहि दशर्यति » २९॥ 
 कांखित् सुखिनः कांचित् दुःखिनश्च प्रलयच्च क्वन् विषमो ` 

निषेणएदेति चेत् | न! सापेचत्वात्। जोवानां कम्मानुरोधेन 

सुखदुःखे प्रयच्छतीति वादिबोधनायतदुक्तम् । वसतसत्वामषष्ट - 

वेषम्यनेघ ण्यसम्भावनव नास्ति। दष्टिवत् भगवान् | बीजवत् 

क । शुतिरेव तथा द्भरयति । एष दयेव साघु कम कारयति 

तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनोषति । एष उ एवासाधु कम्म कारयति 

 यमधोनिनोषति* } ख्यो व पुखेन कणा भवति पापः पापेन 

 कश्चणेति च | सापेचमपि कुवे त्रीष्बर दति मादहाव्यम् । _ 

^ उभयचापि निनीषते इति कर] 



१५० अएुमष्यम् । ८२ स्थाय 

न कम्मे विभागादिनि चत् नानादित्वात् ॥ २५ ॥ 
 . नकष विभागात् कार्य्योहमात् पूल्वः सम्पवति। पा 

न्योन्याश्रय दूति चेत् । न । अनादिवात् । बोजाङ्कुरवत् प्रवा 
 हस्यानादिलात्। 

उपपद्यते चाण्युपलभ्यते च ॥ २९ । 

कथमनादिलमिति चेत् । उपपद्यते ! अन्यया कस्य संसार् 

 कतद्दान्यक्लताभ्यागमप्रसङ्न्ख । उपलभ्यते च शखुतिरूत्योः । अनैन 

जोषेनामनेति सर्गादौ जीवग्रयोगादनादित्वं। तपसंब यथा- 
पन्य" खष्टा विश्वमिदं भवानिति च। 

 सव्वेधम्म्ापपत्तेश्च ॥ २७ 
उपसंहरति! बदोक्ता धर्म्माः सव्व ब्रह्मणि उपपद्यन्ते 

सव्वैसमर्थतादिति । 

इति श्रीरेदयासमतवतति श्री वल्ञमाचाय्येतिरचिते तरद्य- 

 खचाणमायस्ये दितोयस्याध्यायस प्रथमः पाद्: । 



 दितोयोऽध्यायः | 
¢ । 1, ६ । 1 । 

न रचनानुपपत्तञ्च नानुमानम् ॥ १॥ | 

| खतन््रतया सन्य वादा निराक्रियन्तेऽस्मिन् पादे । लोका- 

ना्भेवादोनां भ्रचेतनेन केवलेन प्रभ्ानेन रचना नोपपद्यते । 

रचितलादेव न परिणामः सन्नस्य संश्चेषप्रसल्मत्। भ्रतश्चतन 

कट का रचना नाचेतनेन प्रधानेन कत्तु शक्या । तस्मात् कारण 
त्वन † प्रधानं नानुमातव्यम् । श्रन्यथोपप्या वाधितमेवनु- 

मानमिति चकाराथः। 

प्रव॒त्तञ्च॥र॥ 

सवनानि पविचाय् जनान् विचारयति। सव्वस्य तत्परि- 

भे प्रहत्ति्नो पपद्यते । प्रधानस्य वा प्रयमग्रहत्तिः। यद्यपि 

प्रधानकारणवाद फलपयन्तमङ्गोक्रियमाणे न किचित् दूष- 
एम् कछतिमातस्य प्रधानविषयत्वात् तथापि वादिनं प्रति 
लोकन्यायेन वक्तव्यम् | तत्र लीक चेतनाचेतनव्यवहारोऽस्ि । 
चेतनाखतुर्विधा जवाः सथ्रौराः अलौकिकाशच। अन्येऽचेतनाः 
तद्याधेनं विचारोऽतेति न किचित् विचारणोयम् । | 

पयोऽम्बृवच्चेत् तचापि ॥ ₹॥ 
यथा पयो विवित्रफनरचनां करोति । यधा वा नद्यादि 

 # सव्वंवादा इति क० | 

{ करणलेन इति क० | 



सिध्यति । 

१५२  अणुभाष्यम् । [ २ अधा ` 

जलं खत एव स्यन्दत इतिचेत्! न। तचरापि दोदनाधिश्यषे 

मेधानां चैतनानामेव स्तात् । व्याख्यानान्तरे लन्नाम्ब् वदि ` 
५ 

च्यत। दितोय * समाधानन्नोभववादिसम्तम्। 

व्यतिरेकानवस्ितेश्चानपेकत्वात् ॥ ४ ॥ 
प्रधानस्यान्याचे्ताभावात् सव्वैदा काथकारणमेव न व्यति- ` 

रेकेण तूष्णी मवसखानमुचितम् । पुरुषाधिष्टानस्य तु तुखल्वात्। 

सेष्वरर्साव्यमतेऽप्यश्वयन्तद धीन मिति यथाखितमेव दूषणम् । 

 अन्यचाभावाच् न ठणादिवत् ॥५॥ 
लणपल्लवजलानि सखभावाटेव परिणमन्ते एवमेव प्रधान- ` 

मिति न मन्तव्यम् । श्रन्यच रखृङ्गयदौ दुग्धस्याभावात् | चका- 

रात् चेतनक्रियाप्यस्ति । ततय लेकटृान्ताभावादचेतनं प्रधानं 

न कारणम् । | 

| अभ्यु पगमेऽप्यथीभावात् ॥ ६ ॥ | 
प्रधानवादाङ्गीकारेऽपिः प्रच्यकारित्वाभावात् न युरषाथः ` 

` पुरुषाशसवदिति चेत् तथापि ॥ ७ ॥ 
प्रधानस्य केवलस्य कारणवादौ निराद्चतः} पुरुषपरेरितव्य ` 

कारणएल्माशड्य परिहरति । पुरुषः पङ्करन्धमारुद्यान्योन्योप- ` 
काराय गच्छति। यथा वा अ्यःकान्तंसत्रिधिमा्रेण लोहे ` 

+ द्वितीये दति क०। 
† मरधानकारणवादाङ्गोकारेऽपि दूति क०। 



२. पादः। | अुभाव्यम् । १५३ 

क्रियास॒त्मादयति। एवभेव पुरुषाधिष्ठितं युरुषसन्निदितं वा 

प्रधानं प्रवत्तिष्यत इतिचेत् तथापि दोष्रस्तद्वस्ः। प्रधान- 

प्रेरकत्वं पुरुषस्य साभाविकम् प्रधानक्तं वा। आदे प्रधा- 

नस्याप्रयोजकत्व दितौये प्रधानदोषस्तदवसखः । निल्यसम्बन्धस्य 

पिभिष्टकारणत्वेऽनिर्मोचचः । अशक्तस्य तु मोचाङ्गीकारः सत्वं- 

याऽनुपपन्नः । ति 

अङ्गिलानुपपत्तेखच ॥ ८॥ 
प्रक्षतिपुरुषयोरद् ङित्वे भवेदप्येबं । तच्च नोपपद्यते | पुरुष- 

स्याङ्कित्वे ब्रह्मवाद्प्रवेणो मतदानिश्च। प्रछतेरङ्कितरे तनि- 

मक्त: *। अनेन परिहतोऽपि मायावादौ निलेन्नानां हदये 
भासते। 

 अन्यथानुमितो च ज्ञशक्तिवियोगात् ॥ € । 
 शअ्रन्यथा वयं सव्यमनुमिमौीमहे यथा सव्व दोषाः परि- 

हता भवेयुरिति चैत्। तथापि प्म न्नानशकतिर्नास्तीति 
मन्तव्यं। तथा सति बौजस्येवाभावात् नित्यलाचानिर्मोत्त 1 

इति । | | 

विप्रतिषेधाचासमच्सम् ॥ १०॥ 
 परस्छरविसदत्वान्मतवर्तिनां पञ्चविंशदिपकाङ्गीकारात्। 

वस्ठतस्वलोकिकार्थे बेद एव प्रमां नान्यदिति! 

 # प्रकतेरङ्कितवे निम्मात्त दूति कण | 
~£ ति १ 71 111८134 26 

† नित्यवच्च निगमा दूति क | | पद 1 14 

1 
॥ ॥ पा 

% . | 
ध 
। ४ 



` + देदलोय न्यायेनेति क०। 

१५8 अणमाष्यम् । २ ध्यायस्य 

मद्ौघेवदा इखपरिमण्डलाभ्याम् ॥ ११॥ 

इदानीं परमाणुकारणवाद निराक्रियते । तत्र खल. 

कार्यी प्रथमं परमाणदयेन दयरकमारभ्यते। परमाणदय- 

संयोगे इयखुकं भवतीत्य; तचोपब्यधोभावभिलने इय णुकं 

मदत् स्यात् दिशुणपरिमाणएवच्वात् प्राक् पथ्ान्मिलने दोष 

वत् वास्यात्। परमाशर्परिमाणं खं परितोमण्डलच् । उप 

द्ासार्थ' तस्य मतस्यानुवादः। किमतो यद्येवमत श्राह । 

उभयथापि न कम्प्रौतस्तद्भावः ॥ १२ ॥ 
 उभययापि न । कुतः। न क्म नकारो देहलीकप्ररोप- 

न्यायेनोभयत्र सम्बध्यते। अतोदाखुकाभावः। उभयथापिन 
परमाणसदघटनम् । प्रदेशभावात्। कन्यना मनोरथमाचम् । ` 

च्रसंयुक्तांशभावात् तदेव तत् स्यात् ¦ संयोगजनकं कम्म्ांपिन । 

सम्रवति कारणान्तराभावात् | प्रयल्नव्रदात्संयोगे मदृष्टवदाम- 

संयोगी चाभ्यपमम्यमाने निरवय्रवत्ात् तदेव तत् स्वात् । | 

विशेषाभावात् विभागस्याशक्यत्वाच ! श्रतो दणुकस्याभावः। 

 समवायाभ्युपगमाच् साम्यादनवखितः ॥ १२॥ 
 परमाणद्यणकयोः समवायोऽङ्गोक्रियते। । सम्बन्धिनोः ` 

` रवसानमपेच्छय सम्बन्धस्योभयनिष्टत्वात् । स च नित्यः सदा 
 सम्बनिसत्वमपच्चते । अतोऽपि न दयक उत्पद्यते । किच्च । ध 

म

ण

म

 

^ 
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समवायो नाङ्गोकन्त' णक्वः। संयोगन तुखयतवात् सम्बन्धलात् 
तस्य यथा सम्ब्िनि सम्बन्धान्तरापे्ता एवं समवायखापि । 
तथा सत्यनवख्ितिः। 

नित्यमेव च भावात् ॥ १४ ॥ 
परमाणोः कारणान्तरस्य च नित्यमेव भावात् सदा काय 

स्यात् । 
९ £ 

खूपादिमत्वाच विपथ्ययोऽद शनात् ॥ १५ ॥ 

यद्र पादिमत्तदनिदल्यं । परमाणोरपि सूपादिमच्वात् विप- 

ययः अनिल्यत्वे श्रपररमाण्लच्च। नच प्रमाणबसेन तद्ति- 

` रिक व्यासिरिति वाच्यम् । अदनात् । कायानुपपत्तिः शुत्येव 
 परिहता । 

उभयथापि च दोषात् ॥ १६। 

परमाणनां रूपादिम्व तदभावे च दोषः | एकत्रानित्यत्व- 

मन्यत्र काथरूपस्य निखललच्च । दरिद्राचुणसम्बन्धे रुपन्तरस्य 
जनेनादिरोधाऽपि चकाराघः। | 

खपरिग्राचात्यन्तमनपेक्त ॥ १७॥ 
सन्ेवेदिकानामपरिग्रहाचाव्यन्तं सब्वेया नापेचचते । 

समदायउभयद्द तुकेऽपि तदप्राप्भिः ॥ १८॥ 
` अतःपरं बादह्यमतनिराकरणम् ! तेः ससुदायद्वयं जोवभोगायेः 

 संदन्यत इति मन्यन्ते । परमाणसमृहः एथिव्यादिभरूतससुदषव 
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एकः । दपादिसछन्धससुदायश्चापरः । रूपविन्ञानवेदनासंज्ा- 

सं्तारसन्नकाः प्रच स्कन्धाः । तदुभयसम्बन्धे जो वस्य संसार स्त- 

 दपगमे मोच्च इति । तत्र उभयहेतुकेऽपि समुदाये जोवद्य 

तद्प्रासिः। क्षणिकत्वात् । सव्बंच्तणिकत्वं जौ बम तरन्त शिकल्वे 

वा तद्प्रा्िः। 

 इतरेतरप्र्ययलयादिति चन्नोत्पत्तिमाच- 

निमित्तलात् ॥ १९ ॥ 
 चणिकविऽपि पूत्वपूल्वसयो त्रोत्तरप्रत्ययविषयत्वात् कारण 

त्वात सन्ततैरेव जोवत्वाज्डत्वाच्च न काप्यनुपपन्तिरिति चेत्। 

न । उत्पमतिमातनिभित्तलात्) अनुसन्धानाभ्यपगमे श्थिरत्वा- 

प्तिः) सम्बन्धवियोगाथ' को वा यतेत। स्धग्योभावात समु- 

टायानुपपत्तिश्च । 

छत्तरोत्पाद् च पू निरोधात् ॥ २०॥ 

उत्तरोत्पत्तिरपि न सम्परवति। उत्पन्नस्य खलत्परादकत्वम् । 

चरत उन्तरोत्पत्तिसमये पूव्वेस्य नषटवात् । उत्पत्तिचए एव स्थिति 
 : प्रलयकाथकरणसर्व्वीङ्गोकारे विरोध्ादेकमपि न खात् | 

 असुति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा ॥ २१ ॥ 

एका चणिकलप्रतिज्ञा श्रपरा चतुर्विधान् तृन् प्रतीव 
 चित्तचेत्ता उत्पद्यन्त दूति । बसुतः. च णणन्तरसम्बन्धे प्रथम- ` 

प्रतिज्ञा नश्यति। श्रसति दितीया। दितौया चेन्नाङ्गोक्रियते 
तदा प्रतिबन्धाभावात् स्वे सव्व॑त एकद् वोत्प्येत । 
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प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्यानिरोधाप्रात्तिर- 
विच्छद्ात ॥ २२॥ 

 श्रपिच। वेनाशिकाः कल्ययन्ति बुद्धिबीध्यन्् यादन्यत् 

संतं हणिकद्धेति। तयं पुननिरोधदयमाकाश्च ! तते 
दानीं निरोघदयाङ्गोकारं दूषयति । प्रतिसंख्यानिरोधो नाम 
भावानां ब॒च्चिपल्वंको विनाशः । विपकौतोऽप्रतिसंख्यानिरोधः । 

त्रयमपि निरुपाख्यं । निरो धदयमपि न प्राप्रोति खन्ततेर विच्छे- 
दात्। प्रद्ा्थानाच्च नाप्रकसम्बन्धाभावात् प्रतिबन्धसम्बन्धा- 

 भावः। आद्यनिरोधः पदाधेविप्रयका व्यथः । दितौयः चणि- 
 काङ्गोकारेणेव सिद्तान्नाङ्गोकत्तयः। ` 

उभयथा च दोषात् ॥ २३॥ 
प्रतिसंख्यानिरोघान्तगं ताऽबिद्याविनाशे मोत्त इति चषणिक- 

वादिनो मिष्यावादिनश्च मन्यन्ते। अविद्यायाः सपरि- 

कराया निदतकविनाशे ास्ववेफल्यम् । श्रविद्यातत्कार्ययाति- 

 रिकस्याभावान्र सडेतुकोऽपि। न जि बन््यापु्ेण रव्नसर्पो 

नाश्यते! अत उभयथापि दोषः । | 

आकाश चाविशषात्॥२६॥ 
यचचोक्तमाका शमप्यावरणाभावो निरुपाख्यमिति । तन्न । 

्आकारेऽपि सर्व्बपदार्थवत् वसुतवव्यवद्ारस्या विशेषात् । 

अनुसमतञ्॥ रप ॥ 
सर्व्बोऽपि त्षणिकवादौ बाधितः सख एवाय पदाथ इत्यनु 

स्मरणात् ¦! श्रलुभवस्मरणवोरेकाख्यत्मेकविषयत्वच्च । ` 
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नासतो दृष्टत्वात् ॥ २९ ॥ 
। ^ , २ . ८ 

श्रपि च। नानुपमयी प्रादुभांवं वनाशिका मन्यन्ते । ततश्च 
रसत भ्रलौकात् काय्यं स्यात्| तत्रं। अदृष्टत्वात् । न हि वि | ध | | 

शश्छङ्ा दिभिः किञचित्कायं दृष्यते । एवं सतः कारणत्वं पूवव- 

पाद् उप्रपाद्यं शरसतः कारणं निराक्षत्य व्यासचरणं कैदानाम- 

वाङ्लते सम्पादितऽपि" पुनदेव्ययामोदनायं प्रदृतस्य भग. ` 
वतो बदस्याच्नया 

लच्च सुद्र महावाहो मोदशास््राणि कारय । 
अतथ्यानि वितच्यानि द्शेयख मद्दासुज । 

सखागमे; कल्ितेस््वच्च जनानमदिसुखान् कुस । 
 इ्येवंरूपया मदादेवादयः खांगेनावतौथ वेदिकेषु प्रविश 

विष्वासा्थ' वेदभागान् यथा्यानपि व्याख्याय सद्सदिलत्त- ` 
णामसदपरपय्यौयामविद्यां सव्वकारणत्वेन सोक्षत्य तन्निह्य्थ' 

 जातिश्वंशपं सत्रमासपाषर्डं प्रसाथ सनमेव लोकं व्यामो- ` 

हितवन्तः । वासोऽपि कलं कछल्वा शङ्करं य्या तूष्णीमास । 

`  अतोऽग्निना मया सव्वैतः सदुद्ारायं ययाद्ुतानि श्ुतिदखूवाणि ` 

८ | 1 योजयता सर्व्वा मोहो निराक्तो वेदितव्यः | प्रथमाध्याय एष ` 

तच्तमनृद्य विसलरेणए निराक्तभिति नातोचते । 

उदासोनानामपि चवं सिः ॥ २७॥ 
यद्यभावाद्वाबोत्प्तिरङ्गगोक्रियते तथा सल्यदासीनानामपि ५ 

।  साधनरद्दितानां सर्वोऽपि घान्यादिः सिष्येत अभावस्य सुलंभ- ` 
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नाभाव उपलन्धेः ॥ रट ॥ 
एवं कारणासत्व निरक्त्य विन्नानवाद्यभिमतं प्रपञ्चा- 

सत्यत्वं निराकरोति। स च ज्ञानातिरिक्तः प्रपञ्चा नास्तो- 
ल्याद्ध ! तन्न । शरस्य प्रपञ्चस्य नाभावः । उपलब्धेः! उपलभ्यते. 

हि प्रपञ्चः । यस्तपलभन्नेव नाहमुपलभ इति बदति स कथसुपा- 

देयवचनः स्यात्| 

वधम्याच न खप्रादिवत् ॥ २९ ॥ 
ननपलभिमातेण न वसुसच्वम्। खप्रमायाभ्ेव्वन्यथा 

दृष्टत्ात् इति चेत्। न। वधम्यात्। खप्रादिषु तदानोमेव 

खप्रान्ते वा वसतुनोऽन्धययाभावोपलम्भात्। न तथा जागरिते 

वर्षनन्तरमपि दृश्यमानः सम्भ: सम्भर एव । खस्य मोचे एरठत्ति- 

 व्याघातच्चकाराथः । | 

न भावोऽनुपलभ्धेः ॥ ३० ॥ ̀ 

यदप्युच्यते बाद्यार्धंव्यतिरेकेणपि वासनया ज्ञानवेचिचरय 

भविष्यतीति तन्न। वासनानां न भाव उपपव्यते। तन्मत 

 बाद्यार्थस्यालुपलब्धः। उपलब्धस्य हि वासनाजनकलवं । अना- 

दिवेऽ्यन्धपरम्मरान्याथेनाप्रतिष्ठव। अव्यतिरेकेण वासनाया 

अभावात् वाखनाव्यतिरेकेणापयर्यो पलभ्रः । भ्रन्वयव्यतिरेकाभ्या १. 

मथंसिदिः। 

` त्षणिकताच्च ॥ २१॥ ` 
वासनाया श्राधारोऽपि नास्ति। भरालयविन्नानस्य चणि- 

कलात् । व न्तिविन्नानवत् ! एवं  सौचान्तिको विन्नानवादौच | | 
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पलक्तः। माध्यभिकलु माथावादिवदव्यसम्बदभाषिल्ादुपेच्छ | 

दूति न निराक्रियत भ्राचाय्यण ॥ 

सव्वेथानुपपत्तश्च ॥ २२ ॥ 

किं बहना बाह्यवादो यघा चया विचाथते तथ
ा तथा अरस. . 

व्वएवेत्यलं विस्तरेण । चकारदेदवि रोधो सख्यः । 

मैकरस्सिन्नसम्भवात् ॥ ३२॥ 
विवसनसमयथो निराक्रियते । ते छन्तनिष्टाः प्रपञ्चे उदा- 

सोना; स्च विभक्तीः परेच्छया वदन्ति| स्याच्छब्दोऽभौषट- 

वचनः । अरस्तिनास्तावक्रव्यानां प्रत्येकससुदायार्ग्यां स्यात् 

प्वेकः सप प्रकारो भवति । तदेकस्मिन् योजयन्ति । तदिरो- 

 चेनासम्भवाद्युक्तम् । = 

एवव्चात्माकात् सेयम् ॥ २8६ ॥ 
नु कथं बहिरुदासौनस्य तदषणमत श्राह । एवमपि 

सत्यासनो वसुपरिच्छेदादकात्न्नेय न स्त्व । श्रयवा शरीर 

परिमाण आवावेत्तदा सबपररोराणामतुल्यत्वात् आसनो न 

` क्रात्स्नय न कत॒स्रशरौरतुच्यवम् । 

नच पर्यायादष्यविरोधो विकारादिभ्यः॥ २५॥ 

 च्ररोराणामवयवोपचयापचयानुसारेणामनोऽपि देवतिथ- ` 

तेषु अवयवो चयापचयाभ्यां तत्तु्ता स्यात् । तथा सति ` 

`  प्बोये्ाविरोध इति न वक्तव्यम् । तथा सति विकारापत्त 

- ¢ 1  सङ्ोचविकासेऽपि विकारस्य दुःपरिषददरत्वात् | 

# विका्साप्रत्तेः इतिक 
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. : अन्त्यावस्धितेश्चोभयनिल्यत्वादविशेषः॥ ३६ ॥ ` 

 श्रन््यावस्थितिभृक्निसमयावस्ितिः तस्मादतोः पूव्यैदोषपरि- 
हाराय च उभयनिव्यतवं भवेद्णत्व वा महत्त वा । उभययापि 

त्ररीरपरिमाणो न भवतीति न तवाथ सिद्धिः । 

पद्यरसामच्सखयात् ॥३७॥ 

पराभिप्र॑तान जडजौोवाननिरयाक्षल्येखर निराकरोति । 

 शैदोक्तारणुमाचेऽपि विपरीतन्तु यद्धेत् । 

तादृश वा खतन्ह चेदुभयं मूलतो खषा ॥ | 
४.४ ताविकादिमतं निराकरोति । पतिखदौण्वरः तस्माद्धिब- 

स्तदा विषमकरणादषम्यनधघंस स्याताम् । कम्मापे्ा्यां^्वनौ- ` 

श्वरल' युक्िमरललाद्ाषः। असंमन्नस्याद्भतोन परतित्वेनेशखर- 
सिदिः। | 

` ` सम्बन्धानुपपत्ेशच॥ इ ॥ ` 
॑ जौवनव्रह्मणोवि भुत्वादजसंयो गस्यानिषटवात् क पतिवालप । 

 प्रत्तिः। तुखलाद्प्यनुपपत्तिरितिचकाराथः। 

अरधिष्टानानपपत्तेश्च ॥ २८ ॥ 

ख च ईश्वरो जगत्कटेत्वेन : कल्यामानौ लौकिकन्यएयेन 
 कल्यनौयः | सच अधिष्ितएव किचित् करोतौति ई-रेऽय- 

५ क । 

क श, 

 # कर्मापेचयेति क०। ` 



१६२. अणएभाष्यम् । [ २ अध्याय 

सिष्ानमङ्णोकरव्यम् । तिन् कल्पमानं मतविरोधौऽनवखा 

असम्भवश्च । ` 

करणवच्चेन्न मोगादिभ्यः ॥ 8० ॥ 
| 

 वारणएवदङ्गीकारे असम्नन्यदोषः परितो भवति । तच 

न युत्रं भोगादिप्रसकः। 

यन्तववमसन्वेन्नता वां ॥ 8९॥ 

ृष्वरः प्रकतिजोवनियमाथमङ्गीक्तः । तत्त तयोः परि 

च्छट सम्प्रवति। ततश्च लोकन्यायेन जीव प्रक्षत्योरन्तवक्छं भवेत् । 

ततश्च अनित्यतायां मोतच्तशस्वव फल्यम् । एतदोषपरिदाराय ` 

 विसुलनित्यते अङ्गीक्रियमाणे सम्बन्धाभावादसव्वेज्ञता वा 

घ्यात् ] तस्मरादसङ्गतस्ताकिंकवादः । 

उत्यत्त्यसम्भवात् ॥ ४२॥ | 

भागवतमते कच्चिद निराकरोति । ते चतुख स्ोत्पत्ति 

बदन्ति। वासुदेवात् सद्षणः तस्मात् प्रयु, तस्मादनिसब 

दूति । ` तत्र एषामोणष्वरलं स्वेषाम् उत सङ्घषणस्य जोवलत्म् 

= श्रन्यान्यत्म् ! उत्प्तिपकत्ते जोवस्योत्यत्तिनं सम्रवति। तथा 

सति पूल्वैवत् सब्वेनापः खात् । 
८ # 

न् च कन्तः करण ॥ 8२॥ 

कसेः सङ्घ णसं काञ्नोवात् प्रयम्नसज्नकम् मन उत्पद्यत 

दति! तल्लोके न सिम्! न डि कुलालादण्ड उत्पद्यत दत् । 

| चकाराद्ग्रिमस्य निराकरणम् । 



 २पादः।] अणुभाष्यम्। १६२ 

विक्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥ 88 ॥ 
द्य सन्य परमेश्वरः विन्नानादिमन्त इति । तथा सति 

तदप्रतिषिधः। श्वराणाम प्रतिषेधः । अनेकेष्वरत्रच्च न युक्त- 

निद्य्थैः । बस्हतस्त॒ खातन्ल्राभेव दोषः । 

विप्रतिषेधाच ॥ ६५ ॥ 
बहकल्मनया वेदनिन्दया च विप्रतिषेधः । चकाराद् 

 प्रक्रिथाविरोधः| । 

इति खीषेदव्यासमतवतति श्री वल्लभाचाय्यविर चिते त्रद्यधवाण - 

भाष्ये द्िकीयस्याध्यायसय हितीयः पादः । 



दितोयोऽध्यायः। 

न वियदश्रतेः॥ १॥ 

स्ुतिवाक्येषु परस्परविरोध परिङ्ियते विप्रतिषिधपरि- 

हाराय मोमा सायास्तदघं- प्रहठत्तल्रात् शक्तयविरोधाभ्याम् । तथा 

न्च ब्रह्मवादं जडलोवयोर्विरुदांयनिराकरणाय टठतीचपादा- 

रमः । दिषिधा ददि वेदान्त टिः! भूतभौतिकं स्वे ब्रह्मणएव 

निस्यलिद्न्यायेनेकः अपरो वियदादिक्रमेण । साच अनाम | 

रूपामनो नामद्धपवच्वेनाभिव्यक्तिः । सजड्स्यव कायत्वात् तख 

ज्ञोवस्य ल्ंश्त्ेनव न नामरूपसम्बन्धः । श्ननित्ये जननं निले- 

ऽपरिच्छित्े समागमः । निल्यापरिच्छिनतनौ प्राकचच्रेतिसा 

नरिधा | तवर क्रमरूटटौ सन्देहः । छान्दोग्य हिसदेव सीग्येद 

मग्र आसीदेकभेवादितोयभित्यपक्रम्य तदच्त तत्तेजोऽख्ज- 

तेति तेजोवन्ररूरिरक्ता। न वाय्वाकाशयोः । तैत्तिरीयके पनः 

ब्रह्मविदाप्रौति परमिव्यपक्रम्य तस्माद्वा एतस्लाद्धान्नन आकाशः 

सम््रत इति भाकाश्ादिरूटिरक्ता। उभयमपि 
क्रमण षटिवाचक- 

 निसेकवाक्यता युक्ता! चान्देमम्ये सुख्यतया रुष्टिस्त त्िरोये. 

गौणो । सुख्यालग्रे वच्छते सोऽकाम यतेत्यादिना । तत्र संशयः 

किमाकाशम् उत्यते न वेति । किं तावत् प्रासत्रीत्मययत इति । ̀ 

इतः । श्रते । शुतिवादिनं च्व निलयः । तौ घ॒नरमुख! 

र क्रमदषटो न ख्यते । | 
1 

+ मुय नमरुष्टौ इति कर । 



प्रदः] ' अणभाष्यम् । १६१ 

असितु॥२॥ 
तु शब्दः पत्तं व्यावन्तयति। तत्तिरोयके विचदुत्मर्तिरस्ि। 

यद्यपि स॒ख्ये नास्ति तथापि विरोधाभावादन्यचोक्तमप्यङ्ः- 

कर्तव्यमेकावाक्यत्वाच । एकविज्ञानेन सव्ब॑विक्नानानुरोधाच्च । 
 गोण्यसम्भवात् ॥ ३॥ 

वियदुत्यत्तिर्मौलो भविष्यति कुतः। असम्रवात् । न. द्याका- ` 
श्स्योत्यत्तिः सम्भवति निरवयवत्वात् व्यापकत्वात् च। सुर्यं 

चाभावात्, एकविज्ञाने सब्वैविन्नानप्रतिज्ना तु तदधिष्टानत्वेन 

जो ववत्तदेयतेन वा तच्छरौरत्वेन वा एकविज्ञानकोरिनिषै- 

शात्। लोकेऽप्यवकाशं कुरवि्यादौ मौरएप्रयोगदगे नात् । 

ष्ब्दाच ॥ 8॥ | 
वायुशचान्तरिक्तञ्च एतदृतमिति । भ्राकाथवत् सब्वगतच्च 

नित्य इति । न दछयखतस्य ब्रह्मदश्ान्तभू तस्योत्पत्तिः सम्भवति । 

स्याचकस्य ब्रह्मशब्दवत् ॥ ५॥ ॑ 

ननु कथं वियदुत्पत्तिगौरौ भविष्यति । तत्र हि सम्भूत 

, इत्ये कमेव पदमुत्तरत्रा व्यते । तथा सत्युत्तरत् सुख्या श्रएकाशे 

मोखोति युगपद्हत्तिदयविरोध इति चेत् । न । एकस्यापि स्यात् 

कचित् सुख्या कचिन्गोणोति। ब्रह्मशब्दो यथा तपसा ब्रह्म 

विजिन्नासख तपो ब्रद्येति। प्रथमवाक्ये सुख्या दितौ गौणो । 

न चाच प्रयोगभेदोऽस्तोति वाचम् । सम्मतशब्दोऽप्याक्यते न 

तु तादशथेयुक्तोऽपि । श्रामसचनेव तत्सच्चभिति । स्लगुणो _ 

 वचनद्ेतुः। तत्तद्वाबापन्नं ब्रह्मव सव्व कारणमिति नानेक 



१९६ अणुभाष्यम् । {२ सध्धायख' 

लक्षणा । त्वावापत्तिध्विक्िषणव्यादच्यथमपि न लच्णा । 
 खभावतोऽपि ब्रह्मणः स्वरूपत्वात् तस्माङ्ौणौो अकाश 

सभूतिश्ुतिरिःखयेवं प्राप इदमाह । | 

प्रतिन्ञादानिरव्यतिरोकाच्छब्दभ्यः ॥ ६ ॥ 
भवेदेतदेवं यदि छन्दोग्यख्तिनं विरुघेत । कथं । एक- 

विन्नामेन समैविन्नानप्रतिन्ना बाध्येत! श्रव्यतिरेकात्। अनु- ६५ 

इ्मात्। यदि सब्बद्धमेव ब्रह्मणा श्राकाश्न्तिष्टेत् तदा ब्रह्मविज्ना- 

नेनाकाश्विषयीकरणे ततरैकविन्नानम् । श्राकाप्स्य च श्रलौ- 
किकतात् तत्त्नानं स्न्नतार्थां श्रपेच्तितमेव | न च जोववत् 

 लोकिकतात्। व्यवदारमाचविषयत्ात् नातौद्धियत्वादिचिन्ता। 
अनुदरभेऽपि वस्तुसामर्ध्यात् कथं प्रतिन्ना रौयत इत्यत श्राद। 
शब्देभ्यः । येनाञुतं श्तं भवत्यमतं मतं भवल्यविज्ञातं विज्ञातं 
भवतोति शब्दात् प्रक्तिविकारभावेनव व्यत्पाद्यन्ति न्नानं। 

शब्द्भ्य तुभ्य प्रतिन्नाहानिरिति योजना। 

यावद्धिकारन्तु विभागो लोकव ॥ ७ ॥ 
तु शब्द भाक्राशोत्यच्यसम्भावनशद्गं वारयति । बद्यदिकषतं 

तस्य सव्वैस्य विभाग उत्परत्तिः। श्राकाश्मपि विहतं लौकिकः ` 
`  व्यवदारविप्रयत्वात् | चथा लोके विक्षतमातरसुत्यदयते । आका 
`  शोत्यत्तौ श्रुत्वा सिद्धायाम् आकाश्वल्सव्वेगतश्च नित्यः भ्राकाथ्- 

शरोर ब्रह्म स यथाऽनन्तोऽयमाकाश् एवमनन्त श्रासा वेदि- 

| 9 तव्यः आकाश श्रात्मा इत्यादि श्तयः समोऽनेन सब्वएय | 
८.९६ । 

# ` तन्तद्धावाप्रन्तिरिलि क° 



९ पादः! | अणुमव्यम् । १६७ 

श्रकाशे तिष्ठन् सव्वमाकेलेवमादिभिरेकवाक्यतां लभन्ते। 
व्यवहारे लन्नवोधनं वाक्यानासुपयोगः 

एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 
 श्राकाग्रोत्प्र्तिसमथंनेन मातरि्वोत्परन्तिः समर्धिता। 

सेषा अनस्तमिता देवतेति भौतिकवायुव्याटृचयथम् अलौकिक- 

पदम् । (+ 
शअरसम्भवस्तं सतोऽनुपपत्तेः ॥ € ॥ 

ननु त्रह्मणोऽप्यत्पत्तिः स्यात् भकाथवत् सव्वेगतञ्च निल 
द्रति खुतेराकाशन्धायेन सव्वगतत्वनित्यतल्योरभाषे इतौमामा- 

शद्ध तुशब्दः परिहरति । सतः सन्माच्रस्य उत्पत्तिने सम्भ- 

 वति। न हि कुण्डलोत्पत्ता कनकोत्पर्तिरुच्यते । नामरूपविे- 
षाभावात्। उत्पर्तिश्च खीक्रियमाणा नोपपद्यते खतो न 

ससवति अन्यतस्नवस्था । यदेव च सूलं तदेव ब्रह्मति। . 

तेजोऽतस्तथाद्याइ ॥ १० ॥ ध 
तेजाऽतः वायुतः तथाह्याह बायीरभ्रिरिति श्ुतैः। हि 

 श्रब्देनेवमाह । छारीग्यश्रुतिः प्रतिज्नादानिनिराकरणारथंन्तेतति- 
रौोयकामपेच्ते बाख्वाकाश्वोरत्यत्यर्थ' । तथा चोपजोव्यस्य प्राघा- 

न्यात् वायुभावापन्रमेव सत् तेजस उत्मादकमिति खोकरोति। 

ब्रह्मण एव सर्व्वोत्पत्तिपच्तस्नविरुदः । 

4. आपः॥ ११॥ | 
` तथाद्यारत्येव । इदभेकमनुवादसूतमविरोधस्यापकम् । न 

श्युत्योः सव्ये विरोध दति | | 



श अणुभाष्यम् । [ २ धधया 

प्रथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरभ्यः ॥ १२॥ 

ता श्राप रेचन्त ब्य: खाम प्रजायेमरोति ता अन्रमखज- 
न्तेति। ततं श्रत्ररढ्देन नीोद्यादय श्ादहोखित् एचिवीति 

सन्देहः । ननु कथं सन्देहः । पूव्वेनधाधेनोपजोव्यश्ुतेवेलोयस्वा- | 
दिति चेत्। उच्यते । श्रद्धाः थिवी एथिव्याः अरोषधयः च्रघ- 
धोभ्योऽन्रमिव्यमरे वर्तते तथा सति एथिषौमोषपोख दष्टा 

आपो अवरं खजन्ति। श्राहोखित् श्रत्रण्ब्देनव प्थिवौति। 
नन्वेवमस्तु णृथिव्योषधिुच्यनन्तरमव्ररुष्टिरिति चेत् | न |. 

छन्दोग्यश्ुतैरपेचाभावात् मदाश्रतमात्रस्य वाभिलपितत्वात् । 
 एकप्रदलच णपेचया ततुखोकारस्य शुरूत्वात् पूर््वीर््एव 

संशयः। तत्र अन्नमय हि सौभ्यमन आपोमयः प्राणस्तेजो- 

मयो. वागिति चयाणणं सहचारः सव्वेत्ोपलभ्यते लोकप्रसिद्ि 
वषण्न्यि्लिङ्गच्च ¡ तस्मात् गृथिव्योषध्यत्रानां मध्य अभेद 
विवचया यत्किञ्चित् वक्तव्ये श्रन्रमुक्तं । इत्येवं प्रासे उच्यते। 

परत्रशब्दन एथिवो । कुतः । प्रधिकाररूपशब्दान्तरेग्धः । श्रधि 
कारो भूतानामेव न भोतिक्ानां। नौलघ्च रूपं एूथिव्या.एव 

` भरूतसदपाढठात्। श्दान्तरमङ्गाः एथिवौति। तस्रादब्रणब्देन 
 परथिव्येव । 

तदभिध्यानादेव तु तज्लिङ्गात् सः ॥ १२॥ 
` आकाशादेव काय्यादायादिकाग्थत्यैत्निं तु शब्दौ वारयति) 

 । सखव प्रमामा वाखादौन् ख्जति। कथं तच्छन्दवाच्यतेति ` 
र ` चेत्। तद्भिध्यानात् त्। तस्य तख -काथस्योत्पादनाधे' तदभि- 



पादः | अणभाष्यम् । ` १६९ 

ध्यानं ततस्तद्ातसमकत्वं तेन तदाच्त्रमिति । ननु यथाश्चुतभेव 

कुतो न गह्यते दूत्यत आद । तज्िङ्गगात्। सव्बकटैलं लिङं 

तस्येव सव्व॑त्र. वेदान्तेष्ववगतं। जडतो देवताया वा यत् 
किञ्चित् जायमानं ततछन्वै'ब्रह्मएएवेति सिद । 

विप्येेण तु कमोऽत उपपद्यते ॥ १४॥ 

| खथोत्परस्तिनं तथा प्रलयः किन्तु विपथयेण क्रमः । श्रत: 

 उत्मह्यनन्तरं प्रलेयः। कुतः । उपपद्यते ! प्रवेशविपथ्ययेण हि 

 रिगमन | ऋमरूष्टावेवेतत्। 

अन्तरा विज्ञानमनसौ क्रमेण तज्लिङ्कादिति 
चेन्नाविशेषात् ॥ १५॥ 

ते्तिरौयके आकारशत् अन्रपथन्तसुत्पस्िसुक्ता अन्रमया- 

द्यौ निरूधिताः। तचात्रमयस्य प्राणमयस्य च साममरौ पूव्व- 

सत्यननेकता। भानन्दमयसु परमातसा। मध्ये विन्नानमनसौ 

 वियमाने क्विदुत्पन्ने दूति वक्तव्ये । तत्र क्रभेणोत्पन्ने दति वक्त | 

व्यम् । क्रमसु प्रातिलोम्येन सूपे विपथयानन्तरकथनःत् । अन्त- 

रेति वचनात् च । तेजोऽवन्नानामन्रमथे गतत्वात् बाखाकाश्यीः 
प्राणव गतत्वात् आकारात् पूव्वं विन्नानसनसौ उत्यन्ने इति 
वक्तव्यं । तयोरग्रे वचनभेव लिङ्गमिति । भ्रतस्तयोरत्पत्तिव्त- 

व्येति चेत्। न। अविशेषात् । नामरूपविरेषवताभेवोत्पर्ि- 
 -शच्यते न वनयोः । विज्ञानमयस्य जोवत्वात् मनोमयस्य चवेद्- 
. लवात्! अतो भूतमौतिकप्रषेशाभावात् न तयोरत्मत्तिवेक्तव्या 
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` चराचरव्यपाश्रयसत् स्यात्तद्यपदे शो भाक्तः 

सद्धावभावित्वात् # १६॥ 

ननु विज्ञानमयस्य जौवस्यानुत्पत्ता सव्वव्यवद्ारोच्छद्;। 

उत्पत्तिसु विविधा निरूपितः । श्रिते जननं नित्यं परिच्छिन्न 

समागम इति। तथा च जौवस्य समाममलच्णाप्यत्पस्िन स्या- 

 दितीमामाश्डां निराकरोति तु शब्दः चराचरे खावरजल्न्मे 

श्रररे तयोरविदिषिण अपाय श्रायः शरौरसम्बन् दूति यावत् 

सतुख्यात् नतुखतः। नलु श्ररीरस्सोत्यत्तौ जौ वीऽप्यत्पद्यतं 

अन्यया जातकग्ीदौनामभावप्रसङ्गात् इति चेत् । न। तद्- 

अपदेशः तस्य शरोरस्य जन््मरणघस्चवच्चेन जोवव्यपदेग्यो भाक्तः 

लाक्षणिकः । कुत; \ तब्नावभाविलात् ) शरीरस्यान्वयव्यति- 

रेकाभ्यानैव जवस्य तद्धाविलवं । देधर्ा जोवस्य भातः । तत् ॥ 

सम्बेनैबात्यत्तिव्यपदेश दति सिद्ध । | 

नात्माऽश्रुनिंल्यत्वाच ताभ्यः ॥ १७ ॥ 

मनु जोवोऽत्पद्यत किमिति भाक्तं कल्पते दूति चेत्। 

न। आका नोत्पद्यते । कुतः । अ्युतः। न दि आ्आाकन उत्पत्तिः 

शूयते । देवदत्तो जातो विष्णुमित्रो जात इति देोव्यत्तिरेव 

नतु तदतिरेकेण एथक्जोवोत्यत्तिः अयते । विसफुलिङ्गवदुः 

न रणं नोत्प्रततिः नामरूपसम्बन्धाभावात् 1 एतस्य गुण खरूपं ` 

चोभे वच्छते। च्च नित्यलाच! ताभ्यः शुतिभ्यः। भयमासाऽ- | 

1 जरोऽमरः न जायते स्तरियते दत्येबमादिभ्यः। गुणनिूपयन् 

प्रयमतच्चतन्यगुणमाद)। | 
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्तोऽतएव ॥ १८॥ 

जः चैतन्यखरूपः श्रतएव श्ुतिभ्यः विज्ञानमय इत्यादिभ्यः | 
संब्वेविद्चववदौ ब्रह्मवाक्यान्युदाद्धत्व सूत्रोततसिदान्तमन्यथाल्षत्य 
श्ुतिद्धतोल्लङ्नेन प्रगल्भते। स वक्तव्यः । किं जौवस्य ब्रह्मत 
प्रतिपाद्यते जोवल्वं बा निराक्रियत इति। साये इष्टापत्तिः 
नहि विस्फु लिङ्गोऽग्रपशो भूला नाग्निः । दितौये सरूपनाशः। 

जओवत्े कल्यितमिति चेत् न। अनेन जौोवेनामनेति श्ति- 

विरोधात्! न च अनादिरयं जौवनब्रह्मविभागी बदिः 

प्रमाणाभावात्) सदेव सौम्येदमग्र श्रासोटेकभेवादितेयमिति 
श्ुतिविरोधश्च। नच जोवातिरिङं ब्रह्म नास्ति सव्वेश्चुतिस्त- 

 नाशप्रसन्गत्। यः सव्वे्नः सनैभक्तिः भवमा त्ऽपदतपामा 1 
अधिकन्तु भेद निदशादित्यदि बाधः। तस्मात् तद् एष्य तदप 

 देश्वाक्यमाचं सखौोलद्य श््टपरिग्रडाथ माध्यमिकस्यवायम 

परावतारो नितरां सद्धिरुपेच्छः, 

उत्करोन्तिगल्यागतोनां ॥ १९ ॥ 
श्तएवेति च वर्तते स यद्ाऽस्माच्छरोरादुतक्रामति 

सहवतः सव्वेरुत्छामति ! ये केचास्माल्लोकात् प्रयान्ति चन्द्र 

मसमेव ते सव्वं गच्छन्तीति | तस्माल्ञोकात् पुनरेत्यस्म लोकाच 

कर्णे शुत्यक्रानाम् उकत्करान्तिगल्यागतीनां खवणात् यथायोग्यं 

तस्य परिमाणमङ्ञोकत्त्य' । यद्यपि आराग्रमात्रौ छ्यपरोऽपि 
ृटद्ति युद्यव परिमाणसुक्तं तथाचि बहवादिविप्रतिपन्रलात् 

युक्तिभिः साधयति । ब्रह्मवेलत्न ण्याथंसुत्का न्तिपूव्बेकत्वसुक्तं । 
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स्वाह्यना चोत्तस्योः ॥ २० ॥ 

 उक्रान्तिगिव्यागतौतां सम्बन्धे इद्धियादिभिः परिष्वङ्गो- 

$प्यस्ति। ततः खन्देोऽपि भवेत् । कििंसुपाधित एतेषां सम्बन्धो- 

भक्ेत् खतो वेति । उत्तरयौगेत्यागल्योः खावना केवलखरूपेषण | 

ऊ्यनाभियंथा तन्तन् खजते सञ्चरल्यपि । 
 जाग्रतखप्रे तथा जौवो गच्छत्यागच्छते पुनः ॥ 

तरह्मोपनिषत् अमेन जौषेनात्नाऽनुप्रविश्य ब्रह्माप्येति 

कामरुप्यनुसच्चरन्निति बा । श्रयवा ! उत्करान्तिगत्यागतीनां 

जोवसम्बन्धएव बोध्यते नाणलं । ख!त्नाचोत्तरयोरित्य एत्वम् । 

 अङ्नछमात्र' पुरुषं निखकष यमो बलादिति उत्क्रम गव्यति- 

= रिक्ते खातन्लपभावात्। खामना जौवरूपेण चकारादिन्दि | 

ये गल्यागत्यीः सम्बसो जोव इत्यथः, श्रतो मध्यमपरि- 

 माणएमयुक्तमिद्यण्रेव भवति । 

नाणएरतच्छतेरिति चेन्नेतराधिकारात् ॥ २९॥ 

जवी नाण वितुमदहति । कुतः । अतच्छ्रतैः । च्रणुलविप- 

।  रौतव्यापकलश्ुतेः। सवा एष मदानज श्रासा योऽयं विज्ञानः ` 

`  मयंद्तिचेत्। न। इतराधिक्रारात्। इतरः पर् ब्रह्म त्व 
अधिक्रार महानज इति वाक्य । प्रकरणेन शव्दाच्च नियम्यन्त । ` 

श्रन्यपराश्रपि योगेन ब्रह्मपरा भविष्यन्ति । | 

सखशब्दोन्मानाभ्याच्च् ॥ २२१ 

खये विक्त्य खयं निमय सखेन भासा सखेन स्यातिषा 
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प्रखपितोति सख्रशब्दौऽखुपरिमाणं जवं बोधयति। नदिखप्र 
व्यापकष्य वा भरोरपरिमाणस्य वा विहरणं सममावति। 

 बालाग्र्नतभामस्य तधा कलितस्य तु । भागो जौवः स विक्नेय 
इति । आराग्रमाचो छयपरोऽपि दृष्ट इति चोन््रानम् ¦ चका- 
रात् खघ्रप्रबोधयोः सन्धा ब्रा गतिद्शेनम् | 

श्रनिरोधेश्न्दनवत्॥ २३॥ 

श्रते सव्ब्ररौरव्यापि चेतन्यं न घटत इति विरोधी न 
भवति चन्दनवत्। यथा चन्द्नमेकदेशखितं सर्व्बटेहसुखं 

करोति मद्धातप्ततलस्ितं वा तापनिहत्तिम् । 

खवखितिवेश्ष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद् - 
दि चि ॥ २8६॥ | 

चन्दने अ्रवस्थितिवशेष्य अ्रनुपततल्चि सम्यक्तया श्रव- 

सानं तस्मात् त्च एकल्ात् तत्न भवतु नाम नतु प्रसते तथा 

 सख्रवतोति चेत् । न} भभ्यपगमात् । अभ्युपगम्यते जोवस्यापि 

 स्यानविरशेषः। हदि हि। ददि जोवस्य खितिः। गुहा 
प्रविष्टापिति दियुक्तिः। 

गणाद् लोकवत् ॥ २५ ॥ 

जीवस्य हि चैतन्य गुणः स सव्वशरौरव्यापो। यथया मरणि- 

प्रधैकस्य कान्तिर्बहदेशं व्याप्रोति तदत्। प्रभाया गुएत्वमेव 

 स्र्णानुपलम्भात् । उदकगतीष्णणवत् । न॑ च विजातोचस्यारन्ध- | 

कलम् प्रमाणाभावात्! लोकप्रतोतिष्ड सरव्वबादिभिरप- 
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पाद्या तच गुरिकल्यनापेत्षया गुण एव सलान्तरे आारभ्यतं 

दति कल्यतां तथैव लोकप्रतोतेः। युष्यरामादेरपि प्रभारूप- 
भेव तावदेशं व्याप्नोतीति मदिखभावादेवाङ्ञोकर्तव्यम्। ` 
आरम्रकस्य तेजसस्त्ाभावात् । कान्तिः प्रभारूपभिति इहि 

लोकपर्यीयः। बा शब्दौ यथालोकं युक्रिः कल्पनौयेति सूच- 

 यति। ब्रह्मसिद्धान्ते तु यथैव लोके टृश्छते तथेव ब्रह्मणे जात. 

मिति न कच्यनालेशोऽपि। 

व्यतिरेको गन्धवत् ॥ २६॥ 
सिद्धं दृष्टान्तमाह । यथा चम्पकादिगन्धश्चम्मकव्यवदित- 

खलेऽप्य॒ पलभ्यते । वेदौक्षतादस्य दृष्टान्तत्वम् । यथा इच्चस्य 
 संपुधितघ्य दूरादन्धो बा्येवं पर्यस्य क्णो दूराद्गनो वा- 

तौति । अन्ययाकल्यनात्वथुक्तेत्य वोचाम । # 

तथा च दशेयति ॥ २७ ॥ 
` इदथायतनत्म णपरिमाणलच्च श्रामनोऽभमिघधाय तदधेवा- 

 लोमखअआनखागयेभ्य दति चतन्येन गुणेन समस्तशरीरव्ापिलं 

दभेयति। 
८ एथग पद् शात् ॥ २८ ॥ 

प्रत्या रौरं समारुद्येति करुणतेन एथरुपरेभाच्ेतन्य' ` 

तदगुणसारत्वात्त् तद्यपदेशः प्राज्ञवत् ॥ २९ ॥ 
ननु तच्चमस्यादिवाक्यः परमेव ब्रह्म जोव दति कथमत ` 

भितोमामाशङ्ं निराकरोति हु णब्दः। तस्य ब्रह्मणो गुणः ` 
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र्राृषटूलादयस्तएवात् जोवै सारा इति जड़वलकषणखकारिण 
दति श्रमाल्ये राजपद् प्रयोगवत् जोषे भगवदमपदेथः ! मेवेयोति 

सम्म ब्राह्मे भगवत्त्वेन जोव उक्तः+ । ननु कथमन्यस्यान्य- | 

धम्मवच्न कथनम्। नदि निरूपणस्लएवोपचारः सम्भवति 
तन्ना प्राज्ञवत् । तद्यथा भियया च्या संपरिष्वक्त दत्य एव- 
मेवायटः श्रारौर भमा प्राज्ेनामना संपरिष्वक्त इत्यभिधाय 
प्राज्नलरूपमाद तदा अस्ये तदतिन्दोऽपदहतपाग्राभवयः रूप- 
मशोकान्तरमतर पिता श्रपिता भवतीद्यादि। प्राज्ञ सुषुभि- 

 सत्तौ। नहि तस्यापरतपाप्रलमस्ि ब्रह्मलिङ्ात्। एवमेव 

शारोरस्यापि जीवस्य ब्रह्मध्बोधिकाः श्तयः । इदमत्र वक्त- 
व्यम् सर्ववापनिषतसु ब्रह्मन्नानं परमपुरषाधंसाघनमिति 
तच्निणेयाथ भगवान् व्यासः सूत्राणि चकार)! तत्र ब्रह्मसुत 
विचारं प्रतिज्ञाय जगत्कटेत्ायसाघारणएलक्षणं ब्रह्मणः प्रति- 

ज्ञाय समन्वयनिरूपणि जीववाक्यानि दूरौलव्याविरोधेऽपि 
रेव्येऽपि हिताकरणादिटीषमाश्य अधिकन्तु भेद निदशा- 

दिति परिहट्य जीवस्याणुत्वम् उपचारात् ब्रह्मतमंशत्वं परा- 

पोनकटलादिकं प्रतिपाद्य तस्येव दकिणमागेण युनराटत्ति- ` 

मुक्ता सस्ाधमेन ब्रह्मज्ञानेनाचिरादिदारा ब्रह्माप्राधिसुक्तान 

स पुनरावर्तत इत्यनादत्तिं बदन् शस्रपयवसानेन सर्व्वान् 

वेदान्तान् अव्याकुलतया योजितवान् । तत्र कञ्चित् तद्य पदेशेन 
प्रौक्तानि तच्मस्यादिवाक्यानि सखोछव्य जोवमातं च बह्म 

न र 

 . # भगवन्न. जौवलेन जोव चक्राद्रति क । 
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सौकत्य तद तिरिक्तस्य सव्वस्य कारर्णाशकाथथरूपस्य भिष्यालं 

परिकत्या तदोधकश्ुतौनामयैवादतेन भिध्यालं खोकत्य सुषु्चि- 
सम्प्रल्योभेगवता प्रकटोक्तमानन्दरूपलं तत्प्रतिपाद्कवाक्यानां 
सद्योमुक्तिरूपफलवाचकलसुक्ता क्रमसुक्तिसुपासनापरतेन योज 
यित्वा ेदख्चाणि व्याकुलोचकार तत् वैद्न्तानां बह्मपर्खं 

 जीवपरत्वं वैति यदत युक्नं तव्छद्धिरनुसन्धेयम् । 

 यावदात्मभावित्राच्च न दोषस्तदशनात् ॥ २० ॥ 

ननु कथमन्यस्य नोचस्य सर्बबोत्छटव्यपदेगोऽपि। न हि 
प्रामाणिकः सव्वथा श्रयुक्ते व्यपदेणः क्रियते। न चीक्ततद्रण- ` 
सारात् ब्रह्मणः अआनन्दांग्स्य प्राकच्ादिति वाच्यम् । तथा 

सति प्राज्ञवत् पुनस्तिरोहितं खादिति तस्व तद्यपरेरोव्यर्यो$- ` 
` प्रयुक्ति चेत्। नायं दोषः! कुतः। याबदासभाविवात् ` 

परात् चावत्यथन्तमात्मानित्यलात् सवदा मानन्दांरस्य प्राक ` 

श्यात् तस्य तथेव दभनमस्ति! अनाद्रदयेखवथ्चादोनासुक्षत्ात् 
प्राज्नात् सम्पन्रत्वं विशेषः| चकारात् तस्य चानन्दः प्रकटित 

- श्तिन दूषणगन्धोऽपि । वऋपदेष्णे वा नात्यन्तमयुक्तस्य । याव- 
दामा ब्रह्म भवत्यानन्दांशप्राकच्येन तावदेव तद्वापदेमः राज- 
च्येष्ठषएत्रवत् । एतदेवोक्तं व्यापकलश्चुतिस्तख्य भगवन युज्यते । ` 

 आनन्दाशएभिव्यक्ती तु तत्र ब्रह्माण्डकोटयः। 
प्रतोयेरन् परिच्छदो व्यापकत्वच्च तस्य तदिति ॥ 

पु स्खादिवच्चस्य सतो व्यक्तियोगात् ॥ २१ ॥ 
व्यपदेश्रद्भायामपि आनन्दां गस्यानात्यन्नमसलं । पुंस््ादि- ` 
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वत् यथा युंस्व' सेकादिसामथ्य' बच्छ विद्यमानमेव यौवने 

प्रसाणते तथा अनन्दायसापि खतषएव व्यक्तियोगः । 

निल्योपलब्धान्पलम्धिप्रसङ्गोऽन्यतरः 
 नियमोवाऽन्यथा ॥ २२॥ 

नलु कथमेवं सखौक्रियते। इदान संसारावस्यायां सचित्- 
प्राकच्यभेव सीत्ते लानन्दांशोऽपि प्रकट इति तन्निवारयति। 

तथा सति नित्यमुपलध्िः स्यादानन्द्थस्यं तया सति नं 

 रंसारावखोपपद्यत, अयानुपलबिः सन्दा तथा सति 

मोक्तदश विसष्येत | अधान्यतरनियमः। जोबो निरानन्द् एवं 

त्रह्मतानन्दरूपं। तथा सति ब्रह्मेव सन् त्रह्म्येतोति खुति- 
विरोधः । तस्मात् पूर्व्वौक्तएव प्रकारः सखोकत्तेव्य इति सिम् 1 

कत्ता श्ास्ताथवत्तात् ॥ २२ ॥ 
 साहानां प्रहटतिगतभेव कन्तृलमिति । तत्निवारणा्ै- 
मधिकरणारम्भः । कत्त जौोवएव । कुतः । शखाथवच्वात् । जोव- 

मेवाधिकलत्य बेटे अभ्यद्यनिःभरेयसफलार्थं सव्वाशि कर्णि 

विदितानि । ब्रह्मणोऽनुपयोमात्। जड्ाशक्वलात्। सन्दिर्धेऽपि 
तथयंबाङ्गोकत्तव्यम् । । 

विद्धारोपदेशात् ॥ ३8॥ 
 तश्चैव गान्धव्वीदिलोकषेषु यद्यत् कामयते तत्तद्ववतोतिं 

 बिद्धार उपदिष्टः! सतश्च कत्तल्भोक्तलयोः साकारो साघभव- ` 

तौति सामानाधिकरण्छश्रवणात् जोवएव कत्ता! . 
23 
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उपादानात् ॥. २५ ॥ 

तर्षा प्राणनां विज्ञानेन विज्ञानमादायेति जोवेन स्वेषां 

= विन्नानसुपादोयते। तस्रादिद्दरियादौनां करणव्वभेव खात- 

| न्तादस्येव करलं । यस्तु मन्यते बदिसम्बन्धात् जौवस्य कटेत्व- 

{जिति स प्रशटव्यः। किः बदिकदटत्वं जोवे समायाति गरघवा 

छवगतमेव कन्त लं बुद्धिसभ्वन्धात् उद्नच्छति च्रथवा श्रणविषरषः 

णायितमेव कत्तं सम्बन्धे समायाति । नाद्यः जडत्वात् । 

नङ्गोकारात् पूवं निराक्षतलाच ! दितोयेविष्टापत्तिः उपा- 

दानविरोधश्च। ठतीये श्ास््रविरोधः। ब्रह्मणि सिदत्वाच । 

अस्ततकायद्य निराकषतल्लात्। सव्वविश्चवसतु माध्यमिकवदुपेच्यः ४. 

व्यपदेशा च क्रियायां नचेन्निटशविपय्येयः ॥ ३६ ॥ 

व्यपदेशः विन्नानं चन्न तनुते कराणि तनुतेऽपिचेति त्र 

साद्य बद्यादौनाभेव कत्तत्वं न जौवस्येति । क्रियाखां यागादि 

क्स नतु भोगे! जौवस्य क्तत्वंन चेत् । न तथासति 

निर्देश्य विपथयो भवेत् चिज्ञानेन विज्ञानमादायेति 

 सख्लरोधात् । प्रकपेऽपि ठतीयान्तता आपयेत । रथ सव्या- 
पारे कत्ते तं तथापि पूव्वनिदं शस विन्नानमयस्य विपथयः स्यात् 

विकारि स्यात् । तच्चासङ्गतन्ावल्वात्। विन्नानमादायेलयत 

विप्रययएव! एकष्य प्रदेणभेदेनाधभेदोऽपि। भगवति सव्वं ध 

 शष्दाः -खभावतएव प्रषरैन्ते। श्रौ पचारिकवन्नापकाभावात्। 
 यन्नोःजायमानद्रति श्रहादौनां भिरसत्ादितः। तच्पात् विज्ञानः 

मयो. जोदएव । जङ्स्य च खातन्त्माभावान्न कत्तत्वं । | 
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{उपलन्विवद्नियमः ॥ ३७ ॥ 

मैल जोवस्य कन्तते दिताकरणादिदोषप्रसक्तिरिति चेत् \ ̀  
न । उपलखव्िवद्नियमः । यथा च्लुषे्टमनिषट्चोपलभते एब 

भिन्दरियेः क कुव्बेन् इशटमनिष्टं वा प्राप्नोति । 

शक्ति विपय्ययात् ॥ रेट ॥ 

 नन्यौश्रवबत् स्वाथमन्यथा न कुथादिति ३त्। शकते 
हविपययात् तथा साम्यभावात्। ईतएवं दंवादहितमषि 
करोति, । | 

समाध्यभावाच्च ॥ २८ ५ 

 जोवस्य क्रियाज्ञानश्क्तौ योगेन सिध्यतः समाव्यभाकःत् 

शत्तयभाव दत्यथः। चकारात् तसद्शमन्ताभावोऽपि। न च 

सहज कन्तेते अनिर्मोचः । पराघौनकततै लणएवतत् । ब्रह्मवत् 
साख्यस्य तन्मतानुसारिणो कान्यस्य शरम एव । कत्तेत्रे न सुक्ति 

रिति। नपुंसक एव सुच्येतेति बाद्यवत् । निरिन्द्रियखेव संमा- 

धिरिलपि। करणत्वेन वदिं वदन् न केनापि दृष्यते। तस्मा 

 च्मीवस्य खाभाविकः करर तं । ध्यायतीव लेलायतीषेत्यपि पर- 
शर्मातु करणम् । अयमप्येको धमः: । खाप्ययसम्प्योब्रदह्मव्यपदेशं ` 

परस्त्य सव्वं विश्नवं वदन् उपेच्यः । ^ म 

यथा च तकभयथा॥ ४०॥ 
 ; भनु कश्चकरा्णं. कठ लभोक्रवभेदो दश्यते तथा कंलतं- 
 आरीकल्त्योभदो भविष्यतोति चेत् न) यथा तत्ता रथं.निर्मसं 
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तचरारूढो विदरति। पीठं वाः । खतो वान व्याप्रियते बास्यादि- 

हारेण वा। चकारादन्येऽपि खायकत्तारः। श्रन्याघमपि करो- 

तौति चेत्! तथा प्रज्लतेऽपि सव्वहितां' प्रयतमानलरात् । ` 

नच कर्टलमाचरं दुःखरूपं । पथःपानादेः सुखरूपतरात् । तथा 

च स्वाधपराघेकटदलं कारयिटलच् सिद्म् । 

परात् "तच्छरतेः ॥ ४१ ॥ 

| कर्व बरह्मगतभेव । तव्सम्बन्धादेव जीवै कट त्वं तद् शला- 

 देष््यादिवत् | न तु जडगतमिति। भरतो नान्यीऽतोख्तौति 
सव्धैकर॑ल' घटते । कुत एतत् ततशरुतेः। तस्येव कट कार- 

` विढलश्रवणात् । यमद्ोनिनौषति तमसाघु कारयतोति । सव्व 
कत्ता सब्ब॑भक्ञा सर्व्यनियन्तेति । सव्व रूपत्वात्र भगवति दोषः । 

८ | । = | 
छत प्रयल्नापेकस्तु विहितप्रतिषिद्वावे य्या 

दिभ्यः ॥ ४२॥ 
ननु वेषम्यनेषं ययो परिहारः । अनादिविन सस्येव 

कारथिढल्वादिति पं तु शब्दो निवारयति । प्रयलपयन्तं जीव- 

क्त्यम् । श्रे तस्याश्क्ल्वात् खयमेव कारयति) यथा एवं 
यतमानं बालम् । पदाघगुणदोषौ वणेयन्नपि तत्प्रयल्नाभि- ` 

निषैयं द्रा तयेव कारयति । सव्वत्र तत्कारणत्वाय तदानी 

1  फ़लदाटं ते या इच्छा ताभेवानुवदति उन्नौषति निनीषतीति। 

अन्यथा विदितग्रतिषिदयोवेयर््यापत्तेः । अप्रामारणिकलच्च। | 
फलदाने कम््रौपि्ः । कम्प कारणे प्रयत्नापेच्त; । प्रयतो कामा- 

५ पत्तः कामे प्रवादापैक्त दति मथादारच्ताथं वैद् । चकारात् ५६ 
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ततो न ब्रह्मणि दोषगन्धोऽपि। न चातोश्वरचं मर्य्यादामार्गस्य 
तथैव निन्डरौणात् । यचान्यथा स सुटि इति। 

ऋभो नानाव्यपदे शादन्यथा चापि द्ाशवितवादिः- 
लमधौोयत एके ॥ ४२॥ 

जोवस्य वब्रह्मसम्ब्धिरूपरसुच्यते ५ जोवोनाम ब्रह्मण श्रंश्ः। 
कुतः । नानाच्यपदेथात् सन्बएवामानो व्यचरन्ति कपूयचरणणः 
रमणोयचरणा इति च । ,नतु ब्रह्मणो निरवयवत्वात् कथं जोव- 

 स्यांशतलभिति वाचम् । न. डि ब्रह्म निरंशं सांर्मिति वा कचि- 

लोके सिद वेदेकसमधिगम्यतवात्। सा च श्ुतिर्थयोपपव्यते 
तथा तदलुलनक्रनेन बेदायैज्ञानाभं युक्तिरवक्तव्या। सा चेत् खयं 
नावगता तपोविधेयं अभिन्नावा प्रया दति! नतु सन्बंविश्चवः 
कत्तेव्यः। तच्रषा युक्तिः! भ 

 विस्फलिङ् इबाग्नेदिं जडजोवा विनिगताः । 

 सव्वेतः पाणिपादान्तात् सवतो्चिशिरोमुखात् ॥ ` 
 निरिन्दरिथात् खरूपेण तादटशादिति नियः । 

सदशेन जडाः पृव्बच्धिदंभेनेतरे अपि । 
[न्रन्यधर्अतिरोभावामुलेचछातः खतन्तिण इति प 

ब्रह्मवाद भ्रंश्पत्त एव । ननु श्रयते सजातौयल्मायाति । 

 चतयन्तरे यन््रद्मदाशा ब्रह्मे कितवा उत । अत्र स्वस्यापि 
 ब्रह्मविन्नाभेन विन्नानप्रतिन्नानाव्. दाथादौनामपि ब्रह्मलं प्रतौ 

यते । तत्काथत्रएव स्यादिति चेत् । न! अन्यथा चापि प्रकारा- 

 न्तरेणापि रेके शाखिनः दाश्कितवादिलमधोयते.णरोरतेनश्रेय- 



१२  अणुभाव्यम् । ] २ खध्धायख ` 

 सयेनच। खरूपतः कार्व्याभवेऽपि प्रकारभेदेन कालात् । 

तथाच न सगजा्य अरानन्द्ं यख तिरोहितत्वात् । धर्मान्तरेण . 

तु साजात्यभिष्टमेव । ४" = 

मन्वर्णणैत् च ॥ 88 ॥ 
घुरुष एषैद्सन्वमि्यक्रा पादोऽस्य विष्वा भूतानीति 

भूतानां जीवानां पाद श्पादेष सितलेन वा श्र॑त्रभिति । 

| अपि च स्यते॥ ६५॥ 
` वेदे खतन्ततया उपपाद्य बेद्ान्वरेऽपि तस्थार्थस्यातुस्मरणं 

ममेव णो जोवलोके जीवभूतः सनातन दति 

प्रकाशादिवन्नेवंपरः ॥ ४६ ॥ 
 जैौवरस्याशत्वे दस्तादिवत्तद्ःखन परस्यापि { दुःखलि 

स्यादितिचेत् न। एवंपरो न भवति । एवमिति प्रकारभद्; 

इदिष्ठत्रेनानुभव इति यावत्| अन्यथा सव्वेरूपल्वात् । कुत 

एवं तताड प्रकाशादिवत्। नप्ेहिं तापो न दिमखतत् 

स्यादिति । प्रकाश्ग्रहणं ध्जलव्योतनाय। दुःखाद्योऽपि ब्रह्म 

धम्पद्रति। गतो देतब्ध्या श्रेश्स्यव दुःखित न परस्य । अथवा 

 भ्रकाशः प्रकाश्यदोषेण यथा न दुष्टः पापस्यापि तदंएवादिति। 

५ स्मरन्ति च ॥ 85 ॥ १ 
` स्मरन्ति च सर्गेऽपि षयो प्रंशिनः दुःखसम्बन्ध' स्मरन्ति । 

तत्र यः परमात्मा हिस नित्यो निगुण, स्मतः 

न लिप्यते फलश्वापि पद्मपचभिवाम्भसेति | 

न्भाका लप्रयोयोऽसो मोच्रबन्धेः स युज्यते । 



३ पादः अणभाष्यम् १८३ 

 -. एकसलथा सवंश्रतान्तराव्ा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ४ 

.  : चकारात् तयोरन्यः पिष्यलं खादच्यनश्ननन्ये अरभिचाकजोति । 

अनुज्ञापरिहारौ ठेहसम्बन्धाज्जोति- 
| रादिवत् ॥ 8८ ॥ | 

नतु जौवस्य भगवद् शते विधिविषयत्वाभावात्कर् सम्बन्ध 

भाषैन कथं फलसम्बन्धः। जोवस्य च पुनरनेकरेहसम्बन्धात् 
कः शुद्रः का भर्ययेति ज्ञानमप्यश्क्य'। चश्रतः कन्चमामस्य 
व्याक्ुलत्वात् कथं जोवस्यापि दुःखित्वभित्या द्य परिहरति. । 
अनुज्ञापरिह।रौ विधिनिषेधौ जीवस्य देहसम्बन्ात् यो देहो 
यदा डोतस्तक्छतो । यथा शएवाश्चिः चण्डालभार्डस्मुटकं 
तद्वटादिश्च परिदह्यते एवसुत्छष्ट परिण्यह्यते। तथा जोेऽपि 

देहसम्नन्धकत; सम्बन्श्ाध्यासिको भगवत्छतच्च | श्रष्यासि- 

कोद्यन्ञानातरिवत्तेते हितीयो भगवतेव । जीवन्युक्तानामपि ्यव- 
हारदशनात् । अुतिखु ` भगवत्छतसग्बन्मेवाचिव्याम्निदोचादिकं 
विधत्ते! श्रन्यथा विदां खन्नानच्च बोधयन्तौ कर्माणि न विद्- 
ध्यात् । श्राब्दश्ञानसख पूर्वमेव सिद्धत्वात् । कथं सिघक्द्याव- 
ज्लोवं विदध्यात् । न्यासोऽपि देहसम्बय एव । 

असन्ततेश्चाव्यतिकरः ॥ ४< ॥ 

ननु रेदस्यापि ` बादखकौमारादिभेदात् कथं कर्मकाले 

` ब्राह्मणत्वादि । जो वेक्यादिति चेदेदान्तरेऽपि स्यादिति तत्राह । 
देदान्तरे सन्ततिरपि नासि । बाच्यादिभेदे पनः सन्ततिः 

रेका! अरत: सन्ततिमेदत्र कमेण सांकथमिति।. 



| १८  छस्युशयव्लर्द् । 

 चेनच। खरूप्रतः कायाभावेऽपि प्रकारभेदेन काय्यवरात्। 

तथाच न साजात्य भानन्दारख तिरोहितत्वात् । धस्मान्तरेष ` 

तु साजात्यभिदटभेव ^ च 

मन्तव्णत् च ॥ 88 ॥ 
रुष एषेदसव्वेभिव्यक्रा पादोऽस्य विष्वा भूतानीति 

भूतानां जोवानां पःदल पादेषु खितलेन वा श्रं्वमिति । 

खपि च स्यते॥8५॥ 
` ` वेदे खतन्वतया उपपाद्य षैद्न्तरेऽपि तस्यार्थस्यानु्परणं । 

समवांमो जौवलोके जीवभूतः सनातन इति 

प्रकाशादिवन्नेवंपरः ॥ ६६ ॥ 
 जौवरसखयागत्रे दसतादिवत्तद् खेन परस्यापि | दुःखलि | 

स्यादिति चेत्। न। एवंपरो न भवति । एवमिति प्रकारभद्ः 

दिष्ठत्ेनानुभक इति यावत्| भन्यया सब्वेरूपल्रात् । ईत 

एवं वता प्रकाशादिवत्। नाग्नेहिं तापो न दमस्य तत् 

स्यादिति) प्रकाश्रहणं घमलद्योतनाय। दुःखाद्योऽपि ब्रह्म 

 भम्प्रीद्रति। डतो हेतबध्या श्र॑शस्सव दुःखि न परस्य । अथवा 

प्रकाशः प्रकाश्वदोषेए यथा न दुष्टः पापख्यापि तदे एलादिति ! 

सरन्ति च ॥ 89 ॥ 
खमरन्ति च सबवेऽपि षया श्रंशिनिः दुःखसस्बन्धे स्मरन्ति, 

ततर यः पररमाला हिस निलयो निगुण स्मतः। 

न लिप्यते फल सखापि पद्यपचभिवाम्रेति | 

कर्मा का लप्ररोयोऽसौ मोत्नबन्धेः स युन्यते। 



द पादः।] ` अणभाष्यम् । |  श्न्ड 

न एकस्था | सवेश्तान्तरासा न् लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ५ 

„.: चकासत् तयोरन्यः पिप्पलं सादच्यनश्रन्नन्येा अभिचाकशोति । 

अनुज्ञापरिहारौ ठेदसम्बेन्धाज्जोतिः 
रादिवत् ॥ 8८ ॥ 

ननु जौवस्य भगवद् शतवे विधिविषयत्वाभावात्क्मसम्बन्धषए 
भान कथं फलसष्नन्धः। जोवस्य च पुनरनेकदेदहसम्बन्धात् 
कः शुद्रः का भव्येति ज्ञानमप्यश्क्य । रतः कममागस्य 
व्याङ्लत्वात् कथं जोवस्यापि दुःखित्वभित्य(रड्य परिहरति । 

 ्रनुज्ञापरिहःरौ विधिनिषेधौ जीवस्य देहसम्बन्धात् योदटेहो 

यदा ग्दोतस्तत्छती । यथया शएवाश्चिः चण्डालभार्डस्थमुट्कं 

 तद्वटादिश्च परिहयते एवमसुत्कषं परिष्ह्यते। तथा जोषेऽपि 

देहसम्बन्धकतः सम्बन्ध वाध्यासिको भगवत्लतच्च । श्रध्यासि- 
को ह्यन्ञानातरिवर्चते हितीयी भगवतेव । जीवन्मक्तानामपि व्यव- 
हारदशनात् ¦ शुतिसु भगवत्छतसम्बन्धमेवाित्याम्निद्दीजादिक 

विधत्ते! श्रन्यथा विदां खन्नानच्च बोधयन्तौ कमणि न विद् 

ध्यात् शब्दज्ञानस्य पूव्वेमैव सिद्धत्वात् । कथं सिदवद्याव- 

ञ्जोवं विदध्यात् । न्यासोऽपि द्हसम्बन्ध एव) । 

स्रसन्ततेधाव्यतिकरः ॥४< ॥ ` 
नलु रेदस्यापि बाख्यकौमारादिभेदात् कथं कर्मकाले ` 

ब्राह्मणलादि । जो वेक्यादिति चरेहान्तरेऽपि स्यादिति तवराह । 
देदान्तरे सन्ततिरपि नासि । बाच्यादिभेदे पुनः सन्तति 

 रेका। अतः सन्ततिमेदान्न कमंणं सांकथमिति \. 



१८४९ | अएुभाश्यम् । [ २ अध्यायस्य 

अआअभासणएव च॥५०॥ 

ननु सचिदानन्दख्च ब्रह्मणेभ्पः सच्चिदानन्द एव भवेत् अतः 

कथं प्रवाहे प्रवरेभो भगवतश्च सवकार्ययासि ततादह। आभास 

एव ` जोवः आनन्द शस्य तिरोदितत्वात् । चकारादाकारसखाप्य- 

भावः। नतु सवथा प्रतिविम्बवज्मिष्यात्व' जलचन्द्रवदित्येक- 

सखानेकते दान्तः । तथा सत्यध्यासख स्वस्य न स्यात् । ततर 
व्र्यादिदोषप्रसङ्श्च | शतो न भिथ्यालरूप श्राभासोऽच विव- 

सितः । 

अदृष्टानियमात् ॥ ५९१ ॥ 

दैशित्वाय नयायिकादययभिमतं जोवरूपं निराकरोति। 

नानासानो च्यवसखात इति भोगव्यवस्या जौोवनानाल्लमल् 

कतम् । तत्रादृष्टस्य नियामकं तश्मते सिद्धं दे शणन्तरवस्तत्पत्य- 

न्यथानुपपद्या व्याप्रकतवश्चाद्ोक्षतं। एवश्च क्रियमाणे मूल 
एव कुठारः स्यात् स्वेषामेव जोवानाभेकशरौीरसम्बन्धात् 

| कखादुष्टनतङ्वेत्। न च भिष्याञ्ञानेन व्यवखा। तत्रापि 
तथा! नचानुपपच्या परिकष्यनं। शुल्यवोपपत्तेः। एतिन 

 विरोधादषिप्रामा्मपि निराक्षतं। 

म्रभिसन्ध्यादिष्वपि चवं ॥ ५२॥ ` 

नमु मनःग्र्तोनां नियामकत्वात् तेषामौण्वरे च्छया 
नियतलात् न दोष दति चेत्। न पूर्ववदेव दोषप्रसलि; 
तादृशे त रकत्पना च पूवमेव निराक्षता । 



इ पादः! ]  अणभाष्यम्। = 

प्रदेशादिति चेन्नान्त्भावात् ॥ ५३। 
आत्मनो विभुलेऽपि प्रदेशभेदेन व्यवखा अ्रात्मनि तादः 

 प्रहेथविशेषोऽस्ति येन सञ्धमुपपव्यत इति चेत् । न! अन्यस्यापि 
 प्रदेशस्तत्ान्तभेवति। तस्येववा देहष्य देशन्तरगमने धूव्वै- 

देयस्य त्यक्तलात् सोऽ शः अन्तभवेत् तिरोभूतो भवेदिति । 

इति श्रीमेदन्यासमतवत्ति पो वद्धभविचिति नद्यद्चाणमाये 

दितीवखाध्यायख ढतीयः पादः । 



चतथेः पादः । 
५ [= 

तया प्राणः ॥ १॥ 

॥ जौवशरौरमध्यवतिनां प्राणादीनां विचारा" पादार्भः 

तत्र जवं निरूप्य तादुश्गवचछ प्राणे अतिदिशति) प्राणः 

शब्दप्रयोगः प्रियत्वाय। प्राणः इद्दियाणि मनसो मुख्यता 

टेकबचनं । उत्क्रान्तिगल्यग तौनामिव्यारभ्य सब्बौपपत्तिरतप- 

तिदिष्टाः। बिदंणस्यापि तिरोभाव इति थङ्भिरूपणं | नु 

तद्गुणसारलादयः कथसुपदिश्यन्त दूति चेत् । सत्यं प्रस्ति 

तन्नापि ये प्राणं ब्रह्मोपासत इति। 

गोणष्यसम्भवात्॥ २॥ 
ननु उत्क्रान्छादिशुतिर्गौणौ भविष्यति न। गौखयसम- 

वात् । सा शुतिर्गौणौो न सम्भवति। एकव श्ुतिर्जीवे सख्यः 
प्राणे गौणोति कथं समभवति। 

तत् प्राक्श्र तेख ॥ २॥ 

जड़लेनाधिकविद्ारोऽत क्रियते! खरे; पूल्वंमपि प्राणा. 
 दौनां खिति: शयते) रसदा द्रद्मश्रमासीत् तदाहुः किं 
 तदसदासौदिव्षयो वाव तेऽग्रे ्रसद्ासौत् । तदाः । के ते 
षय दूति प्राणा वा षय बूति। ननु सटेव सोभ्येदमय 

 आसौदेकभेवादितौयमिति विरोध दति चेत् । खरूपोत्पत्ति- 
| देवातर निषिभ्यते णोववत्  नतूदम्ः | उङ्गमत् पूष्वन्तु सट | 



8पाद् अणभाष्यम्।! १८७ 

वेति श्ुतिः\ चकारात् मोक्ते तस्यापि सम्पत्तिः खुयते खला- 

न्तरे! एतस्माज्जायते प्रणो मनः सव्न्दरियाणि चेति छतिः 

पिविस्फलिङ्खटशे । 

[ ततपव्वेकत्वादाचः #8॥ 

सनः पूव्वैरूपं वागुत्तररूपभ्िति तस्य यज्जुरेव शिर दति, 

तथाच वेदानां खत उत्पच्यभावात् तत्पून्वरूपम नसः कथसुत्- 

पत्तिः । | 

सप्र गतेविं शेषितलवाच्च ॥५॥ 

तसुतक्रामन्तं प्राणोऽन्त्क्रामति प्राणमनतक्रामन्तं सव्व 

प्राणा अनत्कछामन्तौति पून्वीक्तानां चक्ुरादौनाम् । अयः 

रूपन्नो भवतोत्येकीभवति न पश्वतीत्याइरित्यादिभिज बगति 

सप्तानां गतिभिर्विशेष्यते। स्गतयसेन विद्िषिताः एकोभव- 

सोति चरती जौवसमानयोगक्नेमल्राज्नोवतुखछतेति । चकारात् 

तत्तदुपाख्यानेषु चन्ञुःप्रशतनां देवतात्वं सस्बाद्ख.। भ्रतच्तन 

 तुखत्म्। केचिदिदं सूतरसुत्तरस्चपून्वपच्चलेन योजयन्ति} ` 

तवायमयैः । ते प्राणाः कतीत्याकाङ्कायां सप्त प्रार्पः प्रभवन्ति 

तस्मात् सपताविषः समिधः सप्रजिह्णाः। अष्टो ग्रहा श्रष्वतियद्ा 

इ्ति। स्च वे श््षणयाः प्राणाद्ाव वाचाषिति नवव पुरुषे 

प्राणा नाभिर्दश्मोदश व पथोः प्राणाअआमकादश्च दव्यबमादिषु 

नानासङ्खया प्राणानां प्रतौता। त्र ्ुतिविप्रतिषेषे कि युक्त 

मिति संयये सप्तैवेति प्राप्तम् । कुतः गतैः सप्तानामेव गति 

श्रूयते सप इमे लाकः येषु चरन्ति प्रण गुहाशया निहिताः 
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सप्त सपरति। किञ्च । विररेषितत्वाचच जौवस्येात्क्रमणएसमये 

सक्षानामेव विशेषितत्वम् । अन्येतु पुनरेतेषामेष हत्तिभेदाद्धेदा 

इति एवं प्राक्त उच्यते । 

दस्तादयम्तु सितःतोनेवं ॥ ६॥ 
 पूव्वेसस्बन्धं उत्सवे परववेप्तः । ठ शब्दः पूरववपक्तं यावत्ते. 
यति। दस्तादथः सप्तभ्योऽधिकाः। हस्ता चाद्ातव्यच्च उपस्थ खा- 
नन्दयितव्यं च पायुश्च विसन्नयितव्यच्च पादौ च गन्तव्यः चेति 

ष्त्तुरादिगणनाचामेतेऽपि चलार इन्द्रियत्वेन गणिताः । सिते 

सति श्रुतौ गणनया चन्लुरादितुल्यतरे सति अतो हेतोः स्तवेति 
न किन्ल्ेकाद्श अवान्तरगणनास्चनयाऽसम्भवामिप्राया ्रधिक- 

सहयान्तःकारणएभेदादिति  एकादरेषैन्दरियाणोति सितम् । 

` अणवश्च ॥ ७॥ 
सव्वं प्राणा अणुपरिमाणाः गतिमेन नित्यत्वे अणुत्व- 

मेव । परिमाणप्रमाणाभावात् ए॒नवचनम् । 

1 भ्रष्टश्च ॥ ८ ॥ 
सुख्यश्चप्राणो निल्यगतिमान् श्रणुपरिमाणश्च । चकारा 

५ दतिदेशः । नासदासौदित्यत्र श्रानोद्वातं खधया तदेकमिति 
 अननानमकस्य पूव्यैसन्ता प्रद्भ्िता । 

न वायुक्रिये एथगुपदेग्णत् ॥ € ॥ 
ननु सुख्यः प्राणे वाघुरेव भविश्यति 1 दृन्दियाणं रिदा 

व्रा एवं डि खुयते यः प्राणः स वायुः। एष वायुः पञ्चविधः 

पराणोऽपानोन्यान उदानः समान इति सामान्यकरणवठत्तिः 
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प्राणायया वायवः पञ्चेति। ततान्तरीवा आवचते तदुभय- 
मपिन। कुतः। थगुपदेगात्। एतस्माल्नायते प्राणो मनः 
सन्वेन्दरियाणिच। खं वायुर्ज्योतिरापः थियो विश्वस्य 

कारिणौ इति प्राणवायोः प्रयगुपदेणत्। ठत्तिहत्तिमन्तो र- 

 भटेन ततोऽपि ए्रयगुपदेषच। 

चत्त रादिवत्तं तत्युदशिष्टाद्ग्यिः ॥ १० 

सप्राणः खतन्चः परतन्तो षेति विचारे खतन्त दति तावत्- ` 

प्राप्रं। सृक्षषठ॒ वागादिषु प्राण एकोऽख्तानाषः प्राणः संवर्गो 

, बागादौन् संकरे प्राण इतरान् प्राणान् रत्ति मातैव पुचानिति 

दमामाशङ्ां निराकरोति तु शब्दः चल्लुरादिवद्यमपि प्राण 

सखतन््रः! सुख्यतो भगवद्घोनः व्यवहारे जोवाघौनः ¦ कुतः | 

नत्सह शिश्यादिग्ः चन्ञरादिभिः सद शासनात्! इन्दरियिजय- 

वत् प्राणजयस्यापि दृषटटलात् । आ्रादिशब्देन जड़तादयः । 

अकरणत्वाच्च न दोषस्तथाडि दशयति ॥ ११॥ 
ननु प्राणस्य जौवैपकरणत्वे तदुपकारकव्या पारव च्मपेच्छते । 

तचैकाद्शेव हन्तयस्तन्वान्तरेऽपि सिद्धाः । 

एकादशणामो मनसो डि ठत्तय 

आकूतयः पञ्चधियोऽभिमानः। 

माचणि कश्ाणि पुर तासां 

वदट्न्ति चकादर्वोरभरूमौोरिति। 

तथा -कञिग्राणख्य व्यापारोऽस्लोति चेत् नेष दोषः। 

 कुतः। अकरयलत्नात् । करण्खव हि व्या पारोऽपेक्ितः । अन्यस्य 
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काथमातच्रमपैक्धितं तचादह। तथाहि क्ायव्व' युक्त तत् 

` च्ुतिरेव दशेयति । तस्सिन्नत्क्रामल्यधेतर इत्यादि युतिभिः 

प्राणनिभिसेव शरीरख्ितिरिति। तस्माद्यापासयाभावेऽपि खरूप- 

खिलिमातेण तस्योपकारिल्वम्। 

पच्चवरत्तेम नोवट्व्यपदिश्यते ॥ १२॥ 
 व्यापारब्यतिरेकेणोपकीरित्रमसमच्रसमिति चेत्। तत्राह 

पुरतः अद्भेवेतत्पच्चधा तानं विभज्येतदाएमवष्टभ्च विधारया- 
~ ~ ० 

मौति यथा मनसो दारभेदेनेवेकाद्शहनत्तयः खरूपत एव एष- 

मेव प्राणस्यापि पञ्चधात्मानं विभज्य काथ्कारणं व्यपदिश्यते। 

अणुच्च ॥ १२॥ 

अतिदेशेन प्राप्तमप्यण्त्वं पञ्चधातानं विभज्येति वश्वनात् 
संन्दिग्ध' य॒नविधौयते। श्रासन्धाप्यणुः। चकारात् पूर््वोकष- 
सव्वससुदयः। 

 ज्योतिराद्यधिष्ठानन्तु तदामननात् ॥ १8६ ॥ 
वागादौनां देवताधिष्ठानवतां म्रहत्तिः खत एत्र वा जोवा- 

धिष्टानब्रह्मपरेरणयोर्विंद्मानल्रादिति संश्यः। विशेषकार्य 
भावात् न देवतापेक्ेति पूव्वेपक्तं निराकरोति तु शब्दः । वागा- 

 दौनां च्योतिराद्दि श्न्यादिरेधिष्टानमवण्यमङ्गो कन्तव्यम् । कुतः । 
 तदामननात्। तथा अआन्नायते अग्निर्वाक् भूत्वा सुखं प्रावि. 
` शदित्यादि । भ्रयमथेः। 

योऽध्यासिकोऽयं युरुषः सोऽसावेवाधिरेविकः । 
यर त्रोभयविच्छद्ः स स्मृतोद्याधिभोतिकः } ति 
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 आध्यासिकारौनां खरूपं वागादयश्ाुरूपा नित्याः । 
तच यदि चेविध्यं न कल्यत तदकस्मित्रेव एरौरे उपक्लौणं शरो 

रान्तरे न भेत् | कल्पामाने तु भ्रथ्चिद्वतारूपोऽनेकरूपभवन- 

समथा वाग्रूपो भूत्वा सव्वत्र प्रविष्ट इति सङ्गच्छते) तं 
चान्यादयश्चेतना भगवदंश्णस्तिरोहितानन्दाः सामध्ययुक्ता इति 

काथवशाद्वगम्यन्ते। अध्यालिक्याधिदटेविकयोरेकल्ात् वद्- 
 नादिकार्य्याथैमाध्यासिका एव निरूपिता उद्रमने एतस्मात् 

जायते प्राण इत्यादिषु । वागादौनां नियमेन तत्तज्जीवसाचत्निष्यः 
सखतच्चानिगेमनं सखन्य्पथ्मेण तच लयः पुनरद्गमनं समषि- 
व्यष्टिभिावख्च अन्यया नोपपद्येत । श्राधिभौतिकक्कतश्चायं भेद 
इत्यग व्यक्तौ करिष्यते । एवमेव ब्रह्मणोऽपि अनेन जौेनाम- 
नानुप्रविश्येत्यचापि निःसन्दिग्धं द्रष्टव्य ! यदज्ञानात् सव्व 

विक्चववादव्यामोहः 

प्राणवता शब्दात् ॥ १५॥ ` । 
यद् धिष्ठानमन्यादि तत् किं खतः एव श्रन्यसरदितं कैति 

 -सन्देदः। किं तावत् प्राप्त खत एवेति पृन्दौक्तन्यायेन तावतेद 
 सिद्धेरनवद्यानाच देवतात्वव्या घात खेत्ये वं प्राप्ते उच्यते । प्राणएवतः 
अविहितं वागादि । कुतः । अन्द्(त्। सोऽयमणिनिः एरर रत्यु 

नातिक्रान्तोदौप्यत इत्यादि } अयमथः। इयाह प्राजापत्यः 

इत्यतच्ाधिडाटत्वमगनौनासुक्त देवा इत्यविशेषेशेन्द्रियाधिष्टायो- 

ऽन्याञ्च ।* तेषां प्रतिबन्धकासुररततिन्रभेख खमे लाके गमनेच्छा 

#* ख पुस्तके तेषातित्यारभ्य भाष्यसद्ितानि वह्ननि सूत्राणि न रश्यन्ते! तकत, 
स्तिप्िकिरप्रमाद्ादित्यवछारणयेयं | 
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# | (ऋ - १ € मे (स 

बभूव। तत्र यज्ञेनैव खगं इति तत्र जनकीद् वदेह इति | 

 जाह्मणे केनाक्रमेण यजमानः खगं लोकमाक्रमत द्युहाच- 
 छिजा वायुना प्राणेनेति उद्वाचरवाक्रम्णमति सिम् । ततरा- 

 न्चोऽन्नोह्ा्टत्ववस्णे तथोद्गाने यो वावि भोगस्तं देवेभ्य दत्या- 
 म्रात। तदनु अमरूपयात्मना वैव्यानन्तरमप्रतिरूपं वदतीति 

निरूपितं सोऽपि दोषो देवानां प्रप्नोति तत् श्ुतिविप्रतिषिद 

नद वे देवान् पापं गच्तौति। तदनु प्राण एवीदातासिडः तेन- 
 न्येषामपि पापसम्बन्धोऽपि निवारितिः। ततः परेण सत्यमति- 

कान्तो दौप्यत दूति अतो दौप्यमानस्यवाधिष्ठाढत्वात् प्राणवत- 
 वाधिष्ठानभिति सिद्धम् । 

तस्य च नित्यत्वात् ॥ १६॥ ह 
 अन्ादैः प्राएसम्बन्धो निलय इति सब्यैदाधिष्टाटवम् । ॥ि 
प्राणस्य तत्सम्बन्धस्य चेति चकाराथः। प्राणएसहायेनव यथो चित- 
वर्णोत्रम इति लोके खामिखलन्यायेन जवे भोगः फल्िष्ति । 

४  तदिद्धियाणि तद्यपदेशद्न्यच शष्ठात् ॥ १७॥ 

 . इदमत्र विचाध्यते। इनद्दियाणं प्राणाधौनसरन्वव्यापा- 
र्लात्तत्रमव्यपदेभाच प्राणत्निरूपाणोन्दरियाकि त्वान्तराणि 

` वैति संप्रयः। त्छान्तराेवेति सिद्यान्तः । तानि इन्दिथापि 
 तच्लान्तराणि । कुतः । तद्मपदेथात् | द द्धियशब्दन व्यपदेशात् । 

4 एतस्माज्जायते प्राणो मनः सव्वेद्दियाशि चेति भिन्ररब्दवाष्यानां 
 - कचिदेकगन्दवायल्ेपि नकतम् । श्रासन्येऽपि तर्हिं भेदः #ि 
८ स्यादित्यत श्रा । अन्यत्र ्रहात् । तस्यते चोगिकाः मष्टा दरति, 
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मट् श्रुतेः ॥ १८ ॥ 
यद्वापि प्राणश्चब्द्प्रयोगः तत्रापि भेदेन भ्रूयते। तसुत्- 

 क्रामन्तं प्रएोऽनुत्क्रमतौति। प्राणएमनुत्क्रामन्तं सं प्रण 
 अनुक्रामन्तीति। ` 

वेल्तश्याञ्च ॥ ९५ ॥ 
वलकण्यच्च प्राणस्य वचेन्द्रियणच्च! सुप्तेषु वागादिषु प्राग्ो 

-जागत्ति । सखामिसेवकवद्ामेक वलत्तणछ । 

संन्नाम॒िक्लपिस्तु चिव्रत कुञ्वत 
उपद्शात् ॥२०॥ 

 » भूतभौतिकषष्टिः परमेष्वरादेवेति निर्णी नामरूपया- 
 करणएमपि परमेष्वरादटेदेति निचयायेमधिकरणारम्भः) रोके 

` नामरूपकरणं कुलालादिजीषेषु प्रसिमिति। अलोकिकैऽयि 

स्थावरजङ्गमे मय॒राद्सिन्ां मूत्त्खखिजोवादेव हिरण्यग्भादे 

` ` भर्ष्यतोति वज्ञयादिदेवानां जौवरूपाणएमेव वागादिरूपेणनु- 

 -पषेणात् तत्साहचय्य॑ए नामरूपयोरपि जौवएव कर्ता भविष्य. 

तौति अङ्गं निकरोति तुशब्दः। संज्ञासूल्याः क्सिः. 
 जामरूपयो निम्माणं चित् कुव्वतः यस्िहत् करोति तस्मत् | 

सेयं देवतत्तत इन्ताहमिमास्त्स्रिदेवता अनेन जौषेनात्मनानु 

`` प्रविश्च नामरूपे व्याकरबाणौति। तासां विहतं वरिहतसेकेकं ` 
--करवाणौति चिढत्कत्ती परमेष्वरः। सएव नामरूपयोरपि 

कन्त । कुतः। उपटेष्णत् । उप समप एकवाक्ये उमघकरणस्य 
 प्रतिज्ञानात्। जौवस्य तु तिद्धत्करणानन्तरं शरौरसग्बन्धं 

कत्त त्वात् । तस्मत् नामरूपप्रपञ्चस्य भगवानव कत्त त सिद्धू | 



१९४ | | अणुभाष्यम् | [२ ्यथ्यःयस्य 

मांसादि भौमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥ २१॥ 
ददसिदानीं विचाथते। भअत्रमगितन्तेधा विघौयते। तस्य 

य: खविष्टो धातुस्तत् पुरौष' भवति \ यो मध्यमस्तन्मांसं योऽ- 

णषितन्ननः। भ्रापः पौतासेधा विधौयन्तं । यः खविष्ठो धात्- 

स्तन्न । यो मध्यमस्तल्लोहितं। यौऽशिष्टं स प्राणः तजो- 

ऽश्रितं तेधा विधौयमे। तस्य यः सय विष्टोधातुस्तद्खि भवति ! 

यो मध्यमः सा मज्ना | योऽरिठः सा वाक्! अत्रमयं दि सौम्य 

मनः आपोमयः प्राएस्तेजोमयो वागिति । तच संशयः) 

वाकप्राणमनांसि किं भौतिकानि आदोखित् स्रतन्ताणोति। 

एतस्माज्नायते प्राणो मनः सब्वंन्दरिवाणि चेति श्ुतिविप्रति 

षिधात् संशयः चित्करणप्रसङ्गनोदितामा डय निराकरोति) 

तत्र पृव्वपच्तमाद । मांखादि भौमं पुरोषमांसादि तेजोऽवत्रप्र- 
तिक। कुतः यथाशब्द | सन्रमगितमित्यादिश्रुतितो निःस- 

न्दिग्धे प्रतिपादनात्) किमतो यद्येवं तदाह) इतरयोख 

वाचि तु्यलात्न सन्देहः। इतरयोर्मनःप्राणयोरपि भी.तमत्व 
यथाशब्द उततमत सुतित्वनानुवादपरा भविष्यति 

 उप्रपादक्ुतिबाधात् । तस्मात् भोतिकान्येव मनःप्रयतौनोद्येवं ` 

प्राक्त उचते। 

| वेशष्यात् तु तद्वादस्तद्वादः ॥ २२॥ 
 अक्तादिभिविगरेष्यते , मनःप्रति सम्यक्काथचमं भवति | 
तथादशेनादुपादानाच्च। अतो वेशेष्यादेव हेतोरवमयत्वादि 

बरादः। ननु कथमेतदवगम्यते बेरेष्याङ्गौणोवाद् दत्यच्यते। 
श्रयालनेन्नाद्यमागावदिवयन् प्राणएएव सर्वस्यात्रख्यःत्ता निद्िष्टः 
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स कथं तत्परिणमकायय स्यात् । वागादयश्च तत्रात्राधमत- 

` प्रविष्टाः खो प्रचमती भित्रतया निर्दशात् । अतो न मोति- 

, कानि मनःप्रखटतौनि। किन्तु तच्चान्तराणौति सिद्व । तद्वाद् 

इति वैष्छा अध्यायसमासिस्चिका। | 

इति बेदव्यासमतवत्ति श्र वन्चभाचाय्ये विर त्विति रच्च गभःय्य 

द्धिवीयाध्यायस्य चतु; पादः । समाप्तोध्य 

दितोयीष्ध्यायः। 

हतोयोऽध्यायः । 

तदन्तरप्रतिपत्तौ रदति सम्परिष्वक्तः 
प्रश्मनिष्पणार्भ्या ॥ १॥ 

सव्ठभपनिषदां सिद्धो द्यविरोषे समन्वयः । कथं बौधकता 

 तासां। स ढतौये विचायते) 

| एकं वाक्य प्रकरण उखा: सववाः सदव वा। 

एकां विच्यामनेकां वा जनयन्तोति चिन्त्यते ॥ 

ससाधने दि परुषे जन्मना कणा श्चौ। 

क्षेवक्ते वा यथायागी प्रथमं तदचिचाथते ॥ ` 

दिचारपूव्बकं तस्य ब्रह्मभावा्ियोग्यता। 

अधिकारे ततः सिद विष यावध्टतिस्ततः ॥ | 

ञ्रन्तरङ्विचारेण गुणानामुपसंहतिः । 

बहिर ङ्विचएरेण क्चणाभिति सा दिधा॥ 
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 तष्मादधिक्लारिरो जन्मनिर्खारः तदनु तख तब्रह्ममावयोग्यता ` 

ततो गुणोपसंहारः ततीऽङ्विचार इति! तत्र प्रयते प्रदे | 

 ज्ोवस्य ब्रह्मज्ञानोपधिकं जन्म विचाथते। तत्र पूव्वेजन्मनि 

निष्कामयन्नकर्तज्ञानरदितस्य मरणे न्नानाभावेन यन्ञाभियक्तय 

भावत् भूतसंस्कारकएव यज्ञो जात दूति। निष्कामत्वाच्च तद्धि- | 

 कारिदेवाघीनान्येव मूतानौति | देवास्तत्र तत्र द्धवा तख शरोर 

सम्पाद्यन्तौति पञ्चस्याजाह्धतावापः प॒रुषवचसो भवन्तौति ` 

युतिः । तत्र जोवैद्दियाणं होमाभावेनाशुडिमाग्द् तेषामपि | 

डोम वक्रमिदमष्विकरणमारभते। नच पञ्वाद्रतयो धूममाग 

एव तच गमनागमनवोबंद्धविशेषश्रवणणत् । तद्य इल्' विदु- 

यचेमेरणयं डातपडल्यपासत तेचिषमभिसम्भवन्तीति तज्- ` 

` ज्ञानवतोऽपि यताविःप्रापिङच तथा देवतानां कथ्सा न् ̀ 

स्यात् च्नानार्थभेव तथोत्पत्तः । पुनराषत्तिः परं तुल्या । श्रथवा 
निष्कामएव धूममागेः योगौ प्राय निवत्त दति स्मरणात् । 

-भोगार्थ॑नेव धूमादिलोकाः। निष्य्तिम्तु पञ्चाग्नावेव। अत्र 

प्रविष्टानामन्येषामपि रेतोदारा वोनित उत्प्तिरिति कपूय- 

चरणएवणनं। एवं त्रयोघन्छ मनुप्रपत्ना गतागतं कामकामा 
लभन्त दति कामनायां भित्रएव प्रकारः एवगुपदेणात् । तस्मा- 

| | र व्योास्यशरौरनिष्य तये स्वयमेव गच्छति श्रतसद्ितः खद्भूादहोमा- 

` नन्तरं सोमभवेकवा संबन्ध दति संश्वः भिन्रपचे योनौ वेति. 
2 श 

` तच ज्रोतेऽच तन्यायेनव निणवस्याचितत्वादाट्तावपाङ्गोणला- 

पत्तेः संछ्तभूरानासुपखापकल्ाभावाच्छरौरपियोगे देवाना. 
| ८ तावन् विलम्बं कारषणभावबाच्च अद्वारूपा भ्रापएव यन्ते अतो. 

सौस्मनावेव। इति खपस्तकस्म्रतः पाठः 
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नतेः परिष्वतो-गच्छतौव्यवं प्रा उच्यते) तदन्तरप्रतिपत्तौ 
रंडति संपरिष्वक्तः परश्ननिरूपणाथ्यां । तस्य जोव यन्नञादि्कत्त: 

अन्तरप्रतिपन्लौ अन्तरे मध्यं सुख्यप्रतिपत्तेमात्तलक्णाया 

अगीका योग्यरौरङिष्यद्ययं' । नह वस्तुतो यज्ञानासिद्ं फलं 
भवति भरतो मुख्ये विलम्बात् प्रतियत्तिरेषा तस्य सुख्य कलस्य 
वा अन्तरे था प्रतिपत्तिस्तदथे' % बावपेदते। अतः सम्यगेव च 
-तत्कारणश्छतेः सं परिष्वक्तएव रंडति मरणानन्तमेव क्समा 
सस्यग्इतानि तद्व संछ्तानि प्रतिदिनसंस्काराथंञ्च नेकब्यम- 

परिष्वक्तः पूव्वः भरीरेण व्ववधानात् शरीरद्ाह वा तङ्ृतानि 
रूतसच्छधाणि सम्यक् तमेवासक्तानि। तं विद्याकन्धणी खमन्वार- 
मेते प्यं पूर्वप्रज्ञा चेति । जव प्ते ्नानकम्भष्टो हि खरूपभूता 

श्रापः। तत्र हेतुः प्रश्ननिरूपणान्यां । वैद्य यथा पञ्चम्यामाह्ृता 
४ वापः पुरुषवचसो भवन्तीति प्रश्नः । असौ बाव लवोनीतमा्नि- 

स्तस्यादित्यएव समिद्िवयादिनिरूपणं† । प्रश्चे हि पुरुषत्वं 

वदति न टृदमाचं तच्जौबाधि्ठतानामैव भवति सिद्ववत्कार- 

वचनाद] निरूपशेऽपि चन्द्रौ भवतौति तदापि सोमोराजा 

 चेतनः। नद्यचाथिष्ठाने दन्यस्य शरोर भवेत् तथयान्नरतो 

` गर्भाश्च अन्यथापि विनियोगसस्भवात्। जौवसादहिव्येऽप्यपाभेव 

 सुख्यत्वं शरौरवत् अयं होमस्तचव तथा तं जनयन्तोति न 

दुःखहेतुः! तस्मात् प्रस्जनिरूपर्ान्ययानुपपन्या संपरिष्वक्तएव 

संस्वतेभू ते रंहतोति सिद्धं । 

 * # ख पुस्तके तदधे" इत्यारभ्य ज्ञनकर्धणो हि खूप रतावत्पर्न्तं नासि । तत्त ¦ 

 लिप्िकरप्रमादादेवे्यवगन्तव्य' । 

+ सासिदिति खपुक्छक स्मतः प्राठः । 
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व्यात्मकत्वात् तु भूयस्त्वात् ॥ २॥ 
ननु कधं भूतसंसकारमाचल्म वगम्यते । यावता प्रख्निरू- 

पतभ्यामापएववगम्यते। नच तावन्माचसंसकारकतं। निया- 

मकाभावात्। अचं चेव तेन मासच्च यजमानः ससक रुत 
दूति तिरोधरेति णदं निराकरोति तु शब्दः । अपानेव यह 

शेन तेजोऽवत्रानि ग्य्डोतानि ज्नातव्यानि। कुतः त्यात 

- कल्रात् । सीकादिनिन्माणर्मन्तरभावित्वात् ता आपसिद्त्कछता- 

एव । श्रतस्तयोऽपि रोता रपां ग्रदणेन । उपलच्तणत्वेऽपि भरपा- 

मेव ग्रदणि ₹हेलन्तरमाद । श्ूयसत्वात् । शदत्वादिशेषाभावात् 

मध्यभावाच दौचिततुख्यलेन भारूपते नाग्रे वक्तव्यात् शुदाया- 

 भेषेद गरोरं बह्ृहेतुकवमेव भूयस्त्वं ब्धा परिणमाच । द्रव्य 

 भूयःकरलच्च | तस्मात्नियामकानां श्रूयसत्वाद् पामेव ग्रहणं । 

प्राणगतेश्च ॥ २॥ 
वेद्कीं युक्तिमुक्का लौकिकोमाद। प्राणस्य गतिः प्राण- 

गतिः तमुक्क्रामन्तं प्राणोऽनूत््रामतौति प्राणप्यायनजनकलता- 
 दर्ां प्राणो गच्छन् ख्ाप्यायकं रटहीत्येव गच्छति । जलकाव- 

` न्यच देहसस्बन्धः। सुक्गो न प्राणा गच्छन्ति, क्रममुक्तावपि 
(१ ` देहसम्बन्य इति पौराणिज्ञाः । देबभावदत्यौ पनिषदः । अतो दूरे 
० प्राणएगतिरतैव | अ्रतोऽ्पां संश्चेषो वक्तव्यः । चकारात् विद्या- ` 

` कर्णौ समन्वारभेते परून्वप्रज्ञा चेति सकश्मसहभावं बोधयति ` 
॥ : ८ 1 शतिः 1 तस्माद्ह्धिः परिष्वक्तो गच्छति । | 

अप्रादिगतिभ्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात् ॥ 8॥ | 
 . तिकि परिदरति । परस्परविरोधे व्यवद्या वा ` 



१९ पादः] अण॒भाव्यम् । १८९ 

बीष्यते। ननु थचाष्य युरुषस्य रतघ्याश्निं बागप्येति वात 

प्राण इत्यादिना अन्यादिगतिः प्राणनां श्रूवते। न च अओषधो- 

लोमानि वनस्यतौन् केशा दत्यच प्रत्यत्विरोघादाधितविषयेयं 

स्युतिरिति बाच अध्यात्मिकेन्द्रियमध्यपाताल्लोमकेश अप्या- 

ध्यासिकाएव ग्राह्याः| येः कण्डलावर्यप्रतोतिः दभ्यमानानि 

तु गोलकस्थानानि । तस्मात् प्रारोत््मरण्दयुतिरन्वादिभावश्चुत्या 

बाध्यत दति चेत्। न। भाक्तत्वात्! प्रकरणएव्यतिरेकेणामुक्- 
विषये प्रहन्ता भाक्ता भवति। अथ हनं जारत्कारव आार्स- 
भागेः प्रपच्छेत्यतर ग्रहनिरूपणानन्तर ख्ल्यु दृषा स्ियमाण- 

प्रस्नामेव न जडहात्यन्यज्डहातोति प्रतिज्ञाते प्राणोत्क्रमण- 
प्रे नेति प्रतिवचने वागादौनामन्याद्दिभावानुवादस्ततो 

 मन्वणात् जौोवस्य ब्रह्मभावोऽवगभ्यते। सास्ग्यागतलात् । 

तौ द यदूचतुरिति कश्मंप्रशंसा भिन्नप्रस्नोत्तरा। उभयीवंचन- 
विधानात् ब्रह्मविदा च गोप्या उत्क्रमण्युतिसु स यताय 

शारीर आतरति ब्राह्मणि जौवस्य परलोकविहाराे' । निष्का- ` 

मति चन्तययेषेव्याद्िना प्राणनां विडारसाधकानां निगमन 

माद) रतो स॒क्तासुक्तविषयभेदस्य व्यवस्ापकस्य विद्यमान 

ल्वादन्ाद्िभिवभ्रुतिनेीत्क्रमणसुतिबाधिक्रा। तस्मादन्य सिद्धो 

 धर्मौऽन्यचावस्थासाम्यात् योज्यमानोभाक्ताभवति । अतः प्राणोत्- 

क्रमणएमस्ि। तस्मात् सम्प्ररिव्वक्ता गच्छतोति सिम् । 

प्रयमेऽरशणदिति चेन्न ताएव दय पपत्तेः ॥ ५ ॥ 

किच्िदाशङ्धा परिदरति। अरसी वाव लोको गौतमाग्नि- 

 रिव्यचदधेवाः यां जुह्ृलौति खुतेरापो न सङ्गौत्तिताः। अपां . 



२०० | कणभाष्यस् ।  ॥ १ अध्यास 

हि पद्चभ्यःमाद्धतौ परषवचनं । अदा मनोष्स्यः स कथं 

यत इति चेत् । न। मनसा स भ विष्यति तथःप्रुणा 

न्यायेन धमसुख्यल । तदि कथं प्रश्नोपसंदारो । परोत 

वाद्ाद्ृविष्यति चमसवत् अहवा वा आप इति श्युतेः। प्टदि- 

` ेतुलसाम्यात् | चन्द्रमा मनसोजात दति युतिश्चरापरा भवि 

ष्यति। तस्मात् प्रथमाह्तावपामश्चवणात् न ताभिः खम्परि- 

श्यी गच्छतीति वेत् 1 न। ताएव अप्व अरद्वाशब्दे नोच्यन्ते । 

हि यक्तोऽयमर्थः। यथा बम्काष्डे्रापः अद्धा नोच्यन्त 

तथा प्रक्षपिऽपि परं नोपचारः उपपत्तेः । उप्रक्रमपसद्ति ~ | 

` न्यथाकर्त युकती। खद्धासदहमावः सस्करारदार्प संस्वतेपु श्तषु 

{सिदधः। तेन सनःस्थाने आपपव वाच्याः | चन्रमा मनसो जात 

दति त् भिन्ना खष्टिः) द्धाप्र गोगस्तु कामनाङतव्यादचयः 1 

तच फलएव अरा न कम्मण । यो यक्रदःसएवस्र दति श्रहाया | 

आश्रयस्य विषघयभावज्ञनकत्ात् कट: कब्यभावायच अ्रडाप्रयोगः। 

ततः संस्क ता गापः यजमानरूपा इयमाना भवन्तो सिद्ध 

भवति। तस्मात् प्रघभेऽप्यपामस्ति खवए । 

४ ̀   अश्रलत्वादिति चेनदटादकारिणं प्रतोतेः ॥ ६। 

स्थितभेतच्जौवः सम्परिष्वक्ता रंहति । तज्द् चासते) 

` स ज्ञोवाः सम्परिष्वक्ला गच्छन्त्याहोखित् ज्ञानोपवोभिन 

दूति विमर्भः। तत्र पच्चाद्धतिप्रकारे नाधिकारिणः छता, । 

| वैदेहि श्रुतातुसारिकल्यना। अता विशेषय खुतत्वात् सम 

| घामेव प ञ्चाहतिग्रकार ति चेत् । न। इष्टा दिकारिर्णा 

र ̀  “ प्रतोतेः । साघारणपक्तं दूषवति। वु दष्टादिकारिर 



श्प्रदः] अणुभाष्यम् | ~ 

परतोतैः। दशदिकारिणः प्रतीयन्ते खदापदेन देवकटेल्वेन च | 
सोमभावपाम्याच् # इष्टादिक्षारिणं धूममागव्यत्पादने सोम- 
भाव उक्तः। भ्रचापि प्रथमाडइतिफलं सोमभाव उच्यते रतः 

स्युतिसाम्याद्पि इ्टादिकारिणो रइहन्तोति सि । 

भाक्त वाऽनात्मविच्ात् तथा दशयति ॥ ७ ॥ 

किचित् दूषणं परिदरति । ननुयदि खुतिसाभ्येन सोम- 

1वादिष्टादिकारिणे रदन्तोल्यच्यते तदा सोमभाषे तैषामनिष्ट 

यते । तदे वानामतरं तं देवा भकच्चयन्तोति समानञ्ुतौः चाप्याय- 

सखापत्तषौयखेत्येवभेता स्तच्च भकत्तयन्तीति चन्दरदृषटान्तन ते च 

 भण्यन्ते। ततश्च देवाः खान्रः पजन्येऽग्नौ कथं जुहुषुः। श्रत: 

पच्चाहत्यभाव इत्या गड्य परिहरति वाशब्दः ¦ तेषां सोमभावो 
मोणएः भत्तणच्च । प्र्पिऽयङ्गारत्वाचन्द्रमसः कथमाडतिफलं 
भषेत् । सौमभावस्य भाक्तल्मथ्रे निरूपयिष्यामः । दृदानीं भच- 
शस्य गौणत्वं निरूपयति) अत्रभावे हि सख्यं भक्तरं भवति तद्- 
न्यस्यान्यभावो नोपपयते। ब्रह्मज्ञाने तु भवति स सवं भवति 
तदे तत्यश्यन् षिर्वामदेवः प्रतिपेदे अददं मनुरभवं सूयति । 

परते तु तन्न। अनामविचात्। तथा सति मोच्चएव भवेत् । 

अतो भत्तणमपि गोणं। तथाहि । शुतिरेव गौखभावं† अब्दस्य 

- बोघयति । श्रय योऽन्यां देवतासुपास्त इत्यत यथा पश्शब्द्एव- 

मतापि मचणं सद्धक्रीडनं सेवकभावः | चन्द्रतुल्यापटेश्ाय तथा- 

वचनं तथा सति तेषाममरत्रेन तथा स्तुतिः । चन्द्रस्य भच्चणं 

#* सीमभावसाम्यलादचेति पर्तकान्तरसम्भतः पाटः । 

† मौणएमावे इति पुस्तकान्तरसम्मतः पाठः| ` 



१ पादः )  अणभाव्यम् । ` 

यद्यच नः खग्यसुखावशेषितं 
खिष्टस्य दत्तस्य कतस्य योभन | 

तेनाजनासे रूतिमज्नन्म नः सात् 
वषे" हरियेद्नजतां शं तनोति ॥ 

इति टदेवगायथा। रतो ज्ञानीपयिकं जन्म अनुश्यधत- 

एव भवति । श्रन्यथा पूर्यजन्मरत्यभावे दिषयासक्तिः प्रसज्येत । 

ननु प्रनुरयसचक्तएव जवो नाद्धिः परिष्वक्तो भरेत् श्रत 

श्राह । यथेतं यथागतं । अन्यया प्रश्ननिरूपणयो वाधः स्यात् । 
तर्हिं तावद्वान्तरफलसाधकसहितः स्वादत राह । अनेवच्च | 
एवंप्रकारयुक्तागमनं नास्ति भोगस्य जातलात् । चकारा 

रेराग्यसदितोऽपि | तस्मादनुश्यवान् भिन्रप्रकाराह्धिः परि- 
ष्वततो देवकपासदिती हष्टिमैवतौति। 

चरणणदिति चेन्नोपलक्तणा्ति काष्णाजिनिः॥ ९॥ 

किचिदाश्ड्य परिहरति। ननु. नातात्तमजन्माघंमनु- 

श्रयोऽ्पेच्ते चरणाशेव भविष्वति। तद्य इह रमलौोयचरणा 

अभ्यासो यत्तं रमणीयां योनिमापद्येरन् इत्यादिना चः प्ै- 
जन्मनि विद्िताचारं करोति स उत्तमे जन प्राप्रोति । यस 
निषिद्धाचरणं करीति स श्वादियोनिं प्राप्नोति साधुकारी 

साघुभंवतोत्यादिख्ुत्या च प्रतिपाद्यते| प्रकते तु तख रम- 

 णौयचरणस्य चरणादेव तस्य सम्यगजन भविष्यति किमनुशय- 

 सहभावेनेति चेत्। न । चरणश्युतो या योनिसक्ता खा उप- 

लकत्तणा्यी श्रनेन पूव्वैजन्मनि समौचोनं कछतभिति ज्ञापिका । 

नतु तस्मिन् जन्मनि समौचौनकरणे नियामिका | अन्यया 



प्रणादः) = अणुभाष्यम्।  -रण्पर 
खपत्वात् । तस्मात् कश्चकलवचित्यंण अतिखतिमेदा समथ 

 चितव्याः। न त्वेकमपरत निविश्ते। उपरोधप्रसङ्गात् । तथा 
च प्र्टतेऽपि अन॒ययाभावे भक्तएभवनयोनियमोन सात् । 

ब्राह्मणादोनामणन्ने बलिदरणे खचर्ड़ालवीर्मच्चणं । ब्राह्म- 
भक्वणेऽपि मलभावे शूकरभक्तणं। श्नु रयस्य नियामकत्वे तुषा- 

दिष्वन्नभावएब यावत् समोचौनरेतोभावः। तस््ादुपलक्तएतेव 
चरणश्ुतेयुक्ता । तच्मादनुशयसहितएव ठषिभवं प्रप्रोतौति 
सिद | 

सुक्ततदुष्क्ते एवेति तु वाद्रिः॥ ११॥ 

फलांशएवानुश्य इतित स्वमतं । क फलद दयभेषेष्वरे- 

या नियतं। कै एुनभेगवत्खरूपभमेव ब्रह्मवाद सौंभोऽभि- 
व्यक्लः। फलपथन्त' तदादिसंयौग इति स्मतं! अन्तसंयोग- 
पर्तमादेकटे शितवन्नापनाय। सुङ्घतदुष्क्ते एव विहितनिषिद्ध- 
कमणो अनुएयदति वाद्रिराचार्ययो मन्यते । तेन मोचपयन्त- 

मनशयोऽनवन्तिष्यत इति सूतरफलं। तुरुब्दन निरनुश्यपच्च- 

शङ्कव नास्तीत्यक्तं। एवं हितौयाद्धतिनिधांरिता। 

नेष्टादिकारिणमपि च श्रुतं ॥ १२॥ 

तुल्यत्वेन विचारे एेक्येवा। पञ्चाहतिधूममागयोः सोम- 

भावं गतस्य पुनरादत्यपसंहारे उपलत्तशेनापि पापाचारवता 

मुपसंदारद्गेनात् तेषामप्याइतिसम्बन्ध घूममारगंश्च प्रात्रति। 

त॑निराकरणाय मधिकरणारस्भः। नन्वनिष्टादिकारिणमपि सोम- 

भावः ख्यते । इष्ादिकारिव्यतिरिक्षानां ये वेके चासा- 



अएभाष्यम्। [ द अध्यायस्य 

क्लोकात् प्रयान्ति चद्मसमेव ते सव्वं गच्छन्तीति कौषौत- 

किनः समामनन्ति। अत्र च कपूयां योनिमापयन्त इति 

पथवसानं । तैन सव्व चन्द्रमसं गन्ति भयमाश्यः । कम्र 

क्मविकम्यतितिविधो विधायको बैदः भगििदह्ोतेः जुद्ध- 

यात् - यस्य बेदख बैदौ च विशिदेते चिपूरुष । न दिंखा- 

 इतजतानि | बद्यणदौनामपि विविधकरणं सम्भवति । 

न हि सर्व्वीऽपेकान्ततो विद्धितं वा प्रतिषिद्धं वा करोति। ततो ` 

विददितकलतुरपि त्रयक्स्भवात् न्ञानाभावेन फलमोगनयल्यात् 

सोमभावानन्तरमेवाकर्यविकर्रभोमो वक्तव्यः| श्रतएवाविश्ेषोप- 

संहारो । तस्मात् सोमभावानन्तरमेव सव्वेषां जन्प्रेति प्रां । 

संयमने त्वनभुयेतरषामारीद्ावरोनय 
तद्गतिद्शनात्॥ १२॥ 

तु शब्दः पत्तं ॒व्यावत्तयति । विददितव्यतिरिक्रकन्त णं 
संयमने यमसनत्रिधाने सुखं दुःखं वा श्रनुभूय श्रारोद्ावरोष्लो 
इअनुभवाथमारोदं श्रनुश्रयावरोद इति) कुतः । तत्तिद्श- 
नात् । तेषां गतिविसहभौ दृश्यते । वेदे डि प्रथमं विदिता 

: देषा गतिः सकामा नित्कामा चेति सकामा यथाकाममनन्त 
` ` विधा निष्कामान्नानरद्धिता। दिविधा वदिकग्द्यस्मात्तं- ` ५ 
`  भेदेन। तच गह्यस्मात्तं यमः यौते सोममावः। तवर तेताम्नि-ः 

| विधानेन निष्कामानामदम्भानां युं सखादित्यधिकारिविशधेष- 

| शात् विशेषतः सामान्यत प्रावशित्तविधानात्। चद्र्वाचौन- ` 
`  मेनोभ्ूणदत्यायास्तस्मानचत दूति तरति तरति नद्वदत्या 
: मिति च सब्वप्रायश्चित्तविधानात् ब्रह्मानुभवाभाते सोमगति- 



१्पादः] ` अणुभाव्यम्। ` ९०७ 

रेव । पूत्बजन््धर्भस्य चित्तशदावुपयोगः#। तद् नौन्तनस्य गङ्- 

ख्रानादेः श्रौताङ्गत्'। अतः पापस्याभावात् पुख्यस्योपन्चोण- 

त्वात् तश्च पञ्चारिनिप्रकारएव ज्ञानोपयोगिजननि पापख्क्षषा- 

भावोपायमभरे वच्छति । पिमे प्रथमाद्धतिमन्तस्तु मन्तत्वाच- 

मसवन्न गतिनियामकः । चताग्निविद्यारह्ितानां युखपपोप- 

भोगो यमएव । 

वेवसखते विविच्यन्ते यभे राजनि तै जनाः। 

ये वेद! सत्येनेच्छन्ते य उ वावरतवाइदिनः। 

द्योतं यमगतैः पच्चाभ्निविद्यायाञ्चषा वखवस्या। वित्तएदि- 

भावामावाम्यां वा अवश्च कार्डडयव्यव खा एकस्य त दइक्तव्य' 
सकामनिष्काममेदो वा बैदान्तिनामपि पापा यमापेच्तष्णत् 
खा गतिवेक्तयेव । तस्मात्र सव्व षां सोमगतिः । 

सरन्ति च ॥ १६॥ 

स्मरन्ति च व्यासादयः) | 

यमेन एष्टस्तत्राहं देवदेव जगत्पते । 
पूवे" त्वमश्भं भुं उताद्धो छपते भः । 

 इत्यादि। चकाराल्लोकप्रसिद्िः। 

अपि सप्र ॥१५॥ 

चेत्यनुवत्तेते। पापोपभोगाथे' यमालयगमनभङ्गीकन्तेव्य' 

 यतस्तच नरकाः सप्त सन्ति रौरवादयः सप्तसंद्या संख्यामेदै- 

 #. चित्तशद्धन्पयोग इति ख-पुस्तकसग्मतः पाटः । 

+ -येचेद दूति ख-~पुस्कसम्मतः पाठः 
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 प्लीकात् प्रयान्ति चन्द्रमसमेव तै सन्यः गच्छन्तीति कौषोत- 

किन; समामनन्ति। भ्रल च कपूयां योनिमाप्यन्त द्रति 

पथवसानं । तैन सव्वं चन्द्रमस गन्ति । अयमाशयः । कन्मौ- 

 क्मविकस्धंतितिविधो {विधायको वैदः! भ्रग्निदहोत जुह्न- 

यात् यस्य वेद वेदो च विच्छिेते चिपूरुष । न दिख्या- 

` द्तजातानि | ब्राह्यणारौनामपि नचिविधकरणं सम्भवति । 

> सर्वोभयेकान्ततो विदितं वा मतिभिदं वा करो
ति । तत। 

विद्ितकतरपि बयसम्प्रवात् च्चानाभावेन फलभोगनेयत्यात् 

सोमभावानन्तरनेवाकस्चविकन्
धभो गो वक्तवयः । श्रतएवाविशेषोप- 

संदारौ । तस्मात् सोमभावानन्तर
नेव स्वेषां जन्मेति प्रापतं । 

संयमने तनभयेतरेषामारोदहावरोरौ 
तद्रतिदशनात् ॥ १२॥ 

तु शब्दः पतं व्या वस्यति । दिहितव्यतिरिकषकन् णं 

संयमने यमसन्िघाने सुखं दुःखं वा श्रतु्व श्रारोदहावरोदहौ 

अतुभवा्भेमारोदं अलुश्ूयावरोद ईति ! कुत । तद्रतिदशे- 

| नात्] तेषां गतिर्विसद्भौ दण्डे । वेदे हि प्रथमं विदिता 

` दधा गतिः सकामा निष्कामा चेति) सकामा यथाकाममनन्त- 

1 विषा निष्कामाज्नानरद्िता 1 दिविधा वेदिकचछद्यसात्त - 

भेदेन) = ग्यस्ात्तः यमः योते सोमभावः। ततर तेताग्नि- 

विवानेन निष्कामानामदम्भानां प्यं स्यादिद्यधिका रिवियेष- 

६ ( ~ णत् विशेषतः ` खामान्यतख प्रायचित्तविघानात् । यद्वीचौन- ` 

`  ेनोभूणदत्यएयाद्स्पासुचत इति तरति तरति नम्याः 
1. स्ब्ैप्रायधित्तविधानात् ब्रह्मातुभवाभावे सोमगति- 
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रेव । पूत्बजन््धश्चस्य विन्तशषाबुपयोगः#। तद्ानौन्तनस्य गङ्न- 

सरानादेः श्रौताङ्गल'| अतः पापस्याभावात् पुयव्योपक्तोणए- 

त्वात् तस्य परच्चाग्निप्रकारएव ज्ञानोपयोगिजन्नि पापसंक्न षा- 
भावोपायमये वच्छति । पिलनेघ प्रयमाट्धतिमन्स्ठु मन्वत्वा च- 
मसवन्न गतिनियामकः ! चेतागिनिविद्ारह्ितानां युखपपोप- 

भोगो यमएव। 
वैवस्ते विविच्यन्ते यभे राजनि ते जनाः। 
ये वेह 1 स्येनेच्छन्तेय उ वाकृतवारद्निः॥ 

इतं यमगतेः पञ्चाम्निविद्यायाशेषा अवस्था । चित्तशदि- 

भावाभावार्भ्यां वा अवश्व काण्डहयव्यवस्था एकमस्य त दक्तव्यः 
सकामनिष्काममेदो वा ेद्ान्तिनामपि पापा्थ यमापेक्तणात् 
खा गतिर्वक्रयेव । तस्मात्र सव्वघां सोमगतिः। 

सरन्ति च ॥ १९॥ 

स्मरन्ति च व्यासादयः) | 

यमेन पष्टस्तत्राह देवदेव जगत्पते । 
पूर्वं" त्वमशभं भुंच्च उताहो पते शभ । 

इत्यादि । चकाराल्ञोकप्रसिदिः। 

अपि सप्त ॥१५॥ 

चेत्यनुवसंके। पापोपभोगाथे यमालयगमनमङ्गोकन्तेव्य' 

यतस्तच नरकाः सप्त सन्ति रोरवाद्यः। सप्तसंख्या संख्यामेदे- 

# चित्तशब्वानुपयोग इति ख-पुस्लकसम्मतः पाठः । 

+ येच इति ख-पुसतक सम्मतः पाठः । 
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ष्ववरकत्ता । सर्व्वथा निसाकरणाभावाच सप्तय्रदणं । तस्मायम- 

गतिरस्ति । 

तचापि च तदव्यापाराद्विरोधः ॥ १६॥ 

किच्चिदाश्ङ्का परिहरति! नलु नरकेषु चित्रगुप्ादयो 

निन्रा एवाधिकारिणः सन्ति । तधा सति ठतौयः पत्तः स्यादत 

च्ाद्ध। तच नरकादिषु बेऽधिकारिणस्त यमायत्तास्तत्सेबकाः | 

अतो यमदेव तचापि व्यापारा ठतौोयपचप्रािः। चक्रारात् क 

सुखद खभोगऽपि। लतौयपक्तएव विरोधः । अथवा यमगत 

रन्तलिद्गसिद्धः पापस्य च पौराणिकल्वे चन्द्रगतिरे कव स्यादिति 

विरोधः । तैषां यमसेवकले तु मन्तलिङ्ग पोषकलत्रान्मागदयसिद्र- 

विरोधः) तस्म्माद्यमगतिरखतोति सिच । 

विद्याकम्मणोरिति तु प्रकृतत्वात् ॥ १७॥ 

साधारणत्वाभावाय पृव्वाक्ताथसाधकमधिकरणएमारभते। 

ननु ये कैचास्माल्लोकात् प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते समन्बे गच्छ 

न्तौव्यस्याः शतैः का गतिः। पञ्चाग्निविद्याप्रस्तावे वा यमगति 

` क्तो नोक्ञा। तस्मात् वैदविरोधात् न ठतौयप्सिदिरिवया- 

श्रा परिहरति तु शब्दः। अत्र वेदान्ते गौणमुख्यफलदेदायं 

 विदयाकश्मणोरेव ₹हेतुलेन निरूपणं | विद्यया देवयानं कम्मण 

 .सोमभाव दूति तयोरेव ग्रकतलात् कारणत्ात् । तेन कौषौतकि 

 ब्राह्मधिऽपि प्रकषतल। त्कभ्विए एव सव्बैशब्देनोक्ताः। अरायि न 

यममाग उक्तः। तस्यात् विद्याकश्रणोमख्यत्वान्मागदयसेवोतं 

`  जेतावता ठतौयबःधः। 
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न ठतोये तथोपलन् घेः ॥ १८॥ 

ननु दयोः सुत्ययं यस्ततौयो मागे उक्त अथेतयोः 
पथोनै कतरेणदन तानीमानि चद्राखसङदावर्तनि भूतानि 
 भवन्तीव्याद्ना जुगष्येरेयन्तेन ततोयनिन्दया इयोः सुतिरिति 

सएव ठकतीयोऽसतु ध्व यसमागशेत्यत आध) न ठतौये मार्गे 

तथा पु्छपापयोरूपभौोग उपलभ्यते । यतः सुमानव्राद्यषि कौट 

पतङ्ग यदि दंदशूकभिति यौनौ जिद्धतेषिखमानत्वान्न मडत्- 

पापोपभोगः। नापि ौरादद्घ्ु महासुखोपभोगः एकवाक्यता 

चोभयोयेक्ता। यद्यि महाराजादिराजदर्डाददिषु तथोपभोगः 

सम्भवति तथापि रम्भादिसम्भारे * नरके च यथा तथान सम 

 बति। जड़ेतु पच्चम्या्कतिभरतएव दोष्वरेच्छया ऊन्धदय- 
मधिकं तरिभिःरलति वचनात् भरतोऽखमिति प्रतीषेशच। ततः 

 पूर्वमस्छरणादाल्यादिउदेव जन्यं । तस्मात् जाय्ेव्यादि वल- 

 क्षण्यादतिरिको थममाग: पञ्चाह्तिनिवमाभावम्बु च्ानोप- 

चोगिरेदप्यंशावतरणे  पुटटिमागव्वात्र तत्र दोषः । 

ररग्येतेऽपि च लोके ॥ १८ ॥ 

 साधकान्तरमाद) अपि च लोकेऽपि मूच्छादिषु यम. 

लोकगमनसम्भाषणपुनरागमनानि स्मय्यन्ते। 

द्शेनाच्च॥२०॥ 

यमपुरुषा दृ श्न्तेऽपि केखिद्जामिलप्रथतिभिः। चकंरात् 

#* सम्धीगेनेति ख-पुस्तकसम्मतः पाठः । 
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व्ववरकक्षा । सर्वया निराकरणाभावाय ससग्रदणं । तस्रायम- 

गतिरस्ति | 

तचापि च तद्व्यापाराद्विरोधः ॥ १६॥ 

किचिदाश््या परिहरति । ननु नरकेषु वितरुप्रादयो | 

नित्रा एवाधिकारिणः सन्ति । तथा सति टतौयः पत्तः स्यादत 

राद्ध) तच नरकादिषु चेऽधिकारिणस्ते यमायत्तास्व्सेवकाः। 

दतो यमस्यैव तत्रापि व्ापारात्र टतौयपत्तप्रासिः। चकारात् 

सुखदुःखभोगीऽपि । टल तौयपच्चएव विरोधः श्रयवा यमगते 

सन्तलिङ्गसिद्धेः पापस्य च पौराणिकत्वे चन्द्रगतिरेवाव स्यादिति 

विरोधः । तेषां यमसषेवकवे तु मन्वलिङ्गपोषकल्रान्मागहयसिदेर- 

विरोधः, ' स्राद्यमगतिरणोति सिद । 

वि्याकमरणोरिति तु प्रकछषतत्वात् ॥ १७॥ 

साधारणएत्वामावाय पूव्वाक्रायसाघकमधिकरणमारभते।. 

नलु ये कैचास्माल्लोकात् प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सब्ब गच्छ 

न्तौल्यस्याः युते; का गति; । पञ्चाग्निवि्याप्रस्तावे वा यमगतिः 

| । ५ क्रतो नोक्ता । तस्मात् वेदविरोधात् न ठतोयपद्क्षिहरित्या- ` 

शङ परिहरति तु शव्दः। अव्र वेदान्ते गोणसुस्यफलदेाधै 

४  -विद्याकम्षणीरेव हंतुलेन निरूपणं | विद्यया सेवयानं क्ण 

-रोमभाव दति तयोरेव प्रकतलात् वारणल्वात् । तेन कौषोतकि | 

` ब्राह्णेऽपि प्रकञतलात्कच्िण एव सव्यैशन्देनोक्ताः। अत्रापि न । 
यममागे उक्तः। तस्मात् विद्याकश्चणोमुख्यत्वान््रागदयमेवीक्त 

नैतावता ढतोयबाषः। 
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न ठतौये तथोपलब् घेः ॥ १८ ॥ 

ननु हयोः सुत्ये यस्ततीयो मागे उक्त अथेतयोः 

पथो कतरेणचन तानीमानि च्ुद्रासलदावत्तीनि भूतानि 

भवन्तौव्याद्निा जुग॒ष्युेन्यन्सेन दलोयनिन्दयष इयोः स्तुतिरिति 

सएव दतीयोऽसु नवि वसमागेशेखत श्राद्ध! न ठनोये नागे 

तथा पुण्पापयोरूपभोग उपलभ्यते । यतः समानत्राह्मणे कौटः 

पतङ्गा यदि दंदशूकमिति योनौ यिद़तेवियमानत्वान्र महत्- 

पा्रोपभोगः। नापि कौटाददषु महासुखोपभोगः | एकवाक्यता 

चोभयो्ेक्ता) यद्यपि मदाराजादिराजदशर्डाद्दिषु तयोपभोगः 

सम्रवति तथापि रम्भादिसम्भागे * नरके च यया तथान सम्म 

वति । जडेतु पचचम्याद्कतिभरतषएव होखरेच्छछ्या जन्धहय- 

मधिकं तिभिःर{ति वचनात् भरतोऽहमिति प्रतौतेश्च। ततः 

पू्वमस्मरणादाल्यादि वदेव जन््चवं । तस्मात् जायस्सेत्याद् बलत 

 च्षणयादतिरिक्ो थममायः। पञ्चाह्धतिनियमामावन्तु ानोप- 

सोगिरेप्यंथावतरणे | युष्टिमागव्वात्र तच दोषः। 

ररग्येलेऽपि च लोके ॥ १९ ॥ 

साधकान्तरमाद) अपि च लोकेऽपि सूच्च्छीदिषु चम. 

लोकगमनसम्भाषणयुनदरागमनानि स्मयन्त । 

स । 

दशनाद ॥२०॥ 

यमपुरुषा दृश्यन्तेऽपि केशिदजामिलग्रशतिभिः। चकारात् 
. * 

` भै सम््ोगेनेति ख-पुस्तकसभ्मतः पाटः 
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= तेषां वाक्यादिश्रवणं। तस्मादवखतमागे न किमपि वाधक. 

मिति सिद्ध । 
| 

हतोयशब्दावरोधः संपन कजस्य ॥ २९ ॥ 

टतौ वामाद्धतिं विचार थति । तत्र दष्टेरनन भवतौति ठती- 

ाष्हतिः सफला | पूवेदयं शब्दे कसमधिगम्य' । हष्टेरव्रमिति 

साधन फलयोः प्रत्यत्तवान्न ष्टिमावरेणान्न' भवति वोजव्यति- 

रक्षण । बोजस्य दहि कशं न निभित्तमाचेण तद्धावो वक्त 

शकते) तस्मादसङ्गतं दटेरत्रमित्या्रद्यादह। ठतौयशब्दाव- 

रोधः । दतीयाद्धतौ शब्देन शन्दसाम्येन कारणभूतस्य जलस्य 

अवरो गहणं। स देव सौम्येदमग्र आसीदित्यत्र तत्तेज एे्त 

बद्धस प्रजायेयेति तदपोऽखजत तश्मा्यत क च शोचति खदेर 

वा पुरुषसेजसएव तदध्यापो जायन्त इत्यत्र कारणरूपापां 

निरूप्रणे श्तोकजत्मपासुक्त' । श्रये च तस्माद्यत्र कच वपति 

तदेव श्ूयिष्टमचत्र' भवतोति । अतः पद्धाग्निविद्यायामपि देव 

होमात् कारणभूतिव हषटिलौतेति † नात्र बौजान्त रापेचा | 

 श्ोकपदेन यद्शुश्रोयत तद्रजत् दिरस्थमभवदिति सहायः 

सचितः यद्यपि तचान्नणएब्दटन पथिकी तथाप्यत्र एथिव्या 
 अद्चिसमिद्रपत्वादन्रमैव । तस्मात् कारणशकिगुक्ताया दष्ेरनर 

वतीति न काण्यनुपपत्तिः। 

5 साभाव्यापत्तिरूपपत्तेः ॥ २२ ॥ 

1 ५ ` किञिदाश्ड्य परिदरति। ननु कारणजलद्ूपहष्टिरच 

भ खंदते इति ख-पुखकण्द्रीतः पाठः, 

+ जातेत्यारभ्य सूचित दखन्तः ख-पुस्करे नास्हि! 



 प्प्रदः] अणभाव्यम्। ` १ 
वक्तं न शक्यते यतः # समानधूममागंशुतौ दष्टेरवभावे रेक्ये वा 
तस्मिन् यावत् सम्पातसुषिला अयेतमेवाइानं पननि वत्त ते यये- 

 तमाकाश्मिल्यादिनाः तिलमाषा इति जायन्त इत्यन्तेन तत्र 
चयते मत्याका्एव भ्राकःशाचनद्रमसमिति पूर्व॑सुल्लत्वादाकाः 
शस्य मागतव बायुभूत्वा घमो भवतोल्यादिषु तत्तद्धावः अचे । | 
तेच विक्षताः तद्नन्तरभावित्वात् हष्टिरपि विज्लतेव | तस्मान्न 
कारणत्वमिति अाशङ्य परिहरति । साभाव्यादिदपापन्तिः । 
भाभाव्यापत्तिरेव । वानुवद्भा ्ाभानं। मध्ये वायुमण्डलेनःग- 
च्छन्तो अाह्धतिवीयुभवनश््देनोच्यते। भङ्लतेरेव पदाथ-. 
तरात् | व्यापत्तिशब्दन च तेजोभावापन्नस्य जलभावापन्ता 
कान्तिनाशान्नाश्द्रषेति द्योतयति । कुतः । उपपत्ते; । तथेनोप- 
पदयते चिचतुरगादिषु विकारस्य विकारान्तरापत्तावियसेव 
व्यवसा उपासनायां न तद्पि। नच भूत्वा चुतेर्बाधः। प्रति. 

` नियतपदायां हि ते भवनावरोहाभ्याभेव तथावचनात् | अन्य- 
स्यान्यभावं बदृन्तो श्ुतिरेव गौण्लं वदति । कारणं यभाव 
व्यतिरिक्तखले तथेव प्रतौतेः। तस्मात् तद्ाजतिमात्ेर न 
खरूपान्यथाभावः। | | 

नातिचिरेण विशेषात् ॥ २३॥ 
उपपच्यन्तरमाह । तद्रूपता च नातिचिरेएण न बहुकालं 

तद्रपता । कुतः। विशेषात् । श्रन्नभावापन्नसखव बद्धकालखव 
णात् । अतो वे खल दुनिष्यूपतरमिति प्रापतरं प्रपततरंवा। 

# यत इति ख-पुस्तके नास्ति । | 



२१२ ` श्रणभाव्यम् । [ ३ अध्यायस्य 

करलोपः छान्दसः | अत; ठतोवाट्कतौ न चिरेणेयायाति बहु- 

कालखिती दि तद्रूपता। कारणवश्ादेवानां मतुभाववत्। 

निद्धपकन्ते न कोऽपि दोषः एक्यपचेऽपि. ज्ञानवतो टदखस्य 

दुक्ञभववादेवं वचनं । तस्मात् दृष्टेरत्र' भवतति सिद | 

अन्धाधिष्ठिते पूथ्ववद्भिलापात् ॥ २९ ॥ 
 चतुर्घी शाहतिविंचाच्यते । ननु संसगजे; कन्धदोपरैधाति 

खःवरतां नर इति कथमस्यान्रत्वं । अपूव्बात्नत्वेऽपि कण्डन- 

पाकादिषु केशेन जौबस्यापगमात् कं रतौमावः। चव्वण्णे- 

दथ पाकस्त्वावश्यकएव । न च जोव जडमावः। म्बयादा- | 

 भङ्प्रसङ्गात्। तस्मात् कथमन्रस्य रेतोभाव इव्यागङ्घय परि- 

हरति | अन्याधिष्ठिते च्ेरत्रभावसमवएव अन्यजौ वरधिष्ितो 

नोद्यादि तस्मिन् श्रपूव्वेवत्तद्भावापत्ति,“ अतिथिवत् पूव्ववलत्तण्छेन 

वा। क्रुतः। श्रभिलापात् । ब्रौहिघवा ओषधिवनखतयस्िल- ` 

माषा † दति पूव्व वत्ता वमा तं न वदति कितु जगति खित ४ 

ब्ौद्यादिभावएवाभिलप्यते। तथा सति यथान्येषु ब्रौद्यादिष ` 

तद्धिष्टाटदेवतया निथुक्ता जौवास्तानात्मलेनाभिमन्यन्ते एव 

मचापौति न कोऽपि दषः । यिष्ठानें डि वेद्ना। मरणानन्तरं 

 क्रिभमिभावय्य दृथ्लात् । तश्नाद्नरस्व रेतोभावःयुकः। 

अश्एद्वमिति चेन्न जन्दान् ॥ २५॥ 
किच्िदाणङ्य परिदहरति। ननु अन्याधिष्ठाने भ्रङ्गौक्रियः 

[1 [1 

4 ८ % अपञ्चवत्भावाप्र्िरिति ख'। 

1 तिलामासाडतिखे। | 



९ पादः] अणुनाव्यम् । | - १२ 

माणे # यातना जौवानामश्इत्वादृष्ुदमन्रं खात् 1 तथाच कथं 

योग्यटेह इति चेत् । न । शब्दात् देवा अन्ने लुहृति तसा 

आर्तै रुतः सम्भवतीति दैवेराषहतिरूपेण रोम वचनात् शुद्धत्वं । 

अन्यस्य हि संस्कारेणैव एुदिरन्यया यावल्नीवं का गतिः स्यात् | 

तस्मात् संस्वारयब्दाच्छदमेवान । । ॥) । 

रोतःसिग्योगोऽथ ॥ २६॥ 

पञ्चमाइतिं विचारयति। ननु कथं पुदषेऽत्रहोमाद्रेतोभावः। 

बा्यजोमारवा दकेषु व्यभिचारात् । तारुष्येऽपि न हि सब्बे 

मन्नं रेतो भवति । जातमपि न नियमेन योनौ सिच्यते ¦ नापि 

दवापेच्ा। पुरुष प्रयननस्य विदययमानलादित्याशङ्य परिहरति । 

रेतःसिम्योगः। पुरुषशब्देन पौरुषधस्च वानुच्यते । पोरषच्च { 

टेगकालसंविधानेन मन््रवदरेतःखेकसामष्य'। न द्योतत्साव्वै- 

जनोनं साव्वैचिकं वा तदे देवापेक्ता। तथासति न कोऽपि 

व्यभिचारः । 

कथं परुषशब्दमः तरेण च ज्ञायते तताइ । भय श्रानन्तव्यात् । 

प्ररोराथमेव देवसत तच होमः कतः! तत्कथं पञ्चमाहतावेवा- 

न्यया भेत् । तस्मादानन्तथात् प॒रुषाट्ति नच रेतःसिग्योगः। 

योगशब्देनात्रापि अन्याधिष्ठानेन रतःसिग्योगाभावः। | 

| योनेः शरोर ॥ २७ ॥ 

 ऋथमानं निरूप्य फलं निरूपयति । त्या अ्रइतेगभः 

___ __--------_----_-_____-________ ~ 

 खन्याधिष्टाने अनङ्गीक्रियसाशे दति ख । 

+ शद्धत्मेवात्रमिति ख । 

† पुरुषञ्चे त ख० । 



ध च २१8४ ॥ि ४ [ि अणभाष्यम् | [ ३ ध्यायस्य 

सम्भव तो्युच्यते । तच सन्देहः । योनान्तःखितभेव फलं धदि- 

निर्गतं वेति। तत गभेश्ब्द्नान्तःसितएव शरौरपरवे खुति- 

वाधः स्यात् । उपसंहारोऽप्यये कत्तव्यभावादुपपद्यते ततश्च 

क 0 श 

+ ---~----------------------------------------------------- 

 षएाखानन्तरं गभं ज्ञानसम्भगात् जननानन्तरं नरुरूपसत्यादि 

कर्तव्यमिल्याशङ्य परिहरति योनेनिगतं शरोर गभशब्द- 

नोच्यते श्रग्नेरयितस्येव फलरूपलात् । मध्यभावस्याप्रयोज- 

 - कलात् माटपरिपाल्यल्ाय गर्भवचनं। कलिला द्दिभावे पुरुष- 

वचनलाभावादुपसंहारानुपपत्तिश् । शरौरग्ब्धेन वेराग्यादि- 

 यक्तः सूचितःनतु खयं तद्भिमानेन जात द्रति। तस्मात् 
योग्यरेहः साधनसदिती ब्रह्मन्नानाध' निरूपितः। 

ति श्वीरदव्यासमतवत्तिवक्लभविर चिति ब्रद्य्टचाएगभाय्ये 

दतीयस्याध्यायस्य प्रथमः पादः। 

सन्ध्ये खषटिराददि॥१॥ 
पूव्वैपादे अ्रधिकारियोग्यरेदोनिरूपितः। दितीये जौवस्य 

 सुक्तियोग्यता निरूप्यते । तच प्रथमं सप्र निरूपयति | स्तरप्रस्य 
 सलवे तत्छनगुणदौषसम्बन्धो जोवस्य भवेत् । ततच्च निरूपिता 

शदियर्था स्यात् । ग्रतः खप्रस्य भिथ्यालं प्रदभेयितुमधिकरणा- 
८ र्भः) तच पएव्वपत्तमाद। सन्य सप्र खष्टिराद्) तस्य बा 

एत्य पुरुषस्य दे एव साने मवत ‰द्च्च परलोकस्थानं च सन्ध्य 
(0 ठतोयं स्वप्र ष्यान मित्य पक्रम्य नत्चरधान रथयोगा न प्यानं 

(1 ̀ # मध्यलामावस्येति ख| 
† तस्यदवादइतिषख। | 
नतत रथा रथयोगा इति ख। 



२ पादः] अणभाष्यम् । २९५ 
 भवन्धय रथान् रथयोगान् पथः खजति* इत्यादिना रुष्टिराइ । 

सन्ध्य स्ने ृडटिरस्ति यतः शतिः खयमेवाद। यक्तखाय- 
मयः यथा श्युतिव्दति तथव खप्रं श्यते। देवादिवाक्यानां 

 प्रबोघेऽपि बाधाभावात्। न चेवभेव खष्टिस्तव दृश्यते न तत्त 
रथा इल्यादिना निषेधात् । श्तिवादिनां खुःतरेव प्रमाणं किं 
युनरनुभवसम्बादिनौ। तस्मात् खप्र रुशटिरस्ति। 

निग्भोतारच्चेके पुचादयश्च ॥ २॥ 
काठकं चतुयवख्ां अयते। यपषु। सुप्रेषु जागत्तिंकामं 

काम पुरुषौ निखिमाखः तदेव शुक्र' तद्ब्रह्म तदेवा खतसुच्यत 
` इति निन्भातारमेके वदन्ति। यद्यपि सृषुशयुत्कान्लोेँदेनेव्यच 
न तते रथा दल्यपि ब्र्मप्रकर्णं तथापि नियतधश्चपक्ते ऊव 
एव कर्तेति प्रतिभाति । तदथं निःसन्दिग्धं वचनमुदाहरति | 

` भगवन्निर्ितलात् रूप्रख्यस्यापि सत्यलः। नद वातः खापो- 
ऽस्ति येन भ्रमः स्यात् जागर्तीति वचनात्। इच्छापूव्वेकञ्च 
सव्व" खजति। तायषः पुचपौचानिति कामव्षयाः पुचा 
दय उक्ताः। वैच निञ्िताः परलोकसाघका इति लोकचय. ` 

| ८. कल्पना! चक्रारदयन कारणकायगताः सव्व धेग्या उक्ताः| 

८ तस्मात् श्ुलयुपपत्िभ्यां ख्भ्नप्रपञ्चस्य रसिदितवात् तत्छतरुणदोष- 
द सम्बन्धं प्ूव्वाक्तदेद निशाण व्यथयमित्येवं प्राप्रं। 

। मायामाचन्तु कातस्तपनानभिव्यक्त 
स्वदूपलात् ॥ ३ ॥ 

तु शब्दः पत्त वावत्तवति। खप्रख्षिलायामःच  तत्रद्ेतु 
(भ 

 # छजते इति ख | 

† यएष दरति ख । 



२६९ अणुभावष्यम् । [ ३ अध्यायस्य, 

नालस्वैपनानभियक्त रूपत्वात् । छत्न्लल्वेन यस्य यादय खर्प 

टश कालव्तुसापेच्चं तथाभिव्यक्तिः कातुस्जयनाभियक्तिस्तद 

भावात् । भ्रयमाग्रयः । स्युलि; खृष्टिमेवाद न तस्य सत्यलम पि। । 

यथ तद्ाव्यमिदं सव्व तत्सत्यमिति । श्राव्मानसं सखयमकुरुत ` 

तत् सत्यसित्याचत्तत कथघमसत सज्नाथे तेव्याद्श्ुतिसदस््ेभ्यो- 

-स्य सत्यत्व प्रतौयते नवं सभ्रप्रपच्चस्य तिराह। सत्यप्रयो- । 

जनाभावाच । सखप्रमाच विहारस्तु मदहमायाविलान्माययापि 

सिष्यति। नापि भिन्नः प्रपञ्च; । जोवस्यकत्वात् | श्रविदयया 

मन्यत इति वचनात तल्सुख खभोगाथेमपि सत्यत्वमङ्गोकत्तव्यं । 

द्यानदयप्रतिज्ञा च विरुध्येत । जौवतोगर्तांख पश्यतति लोक | 

इयदयैने। अतो छोकदयप्रतिच्छायरूपवान् मायया त्रौडाया- 

मन्यानुरोघाभाषेनातिसुखलतवाद्धगवत्क्षतमाल
वाच क्ल च खुते- 

रतिरिक्रकल्यनायां प्रमाणाभावात् ञ्योतिःशास्तनियसाभावाच 

सायाभाचमेव खघ्र इति न तत्कतगुदोषसम्ब्ः । दौचि 

तस्यान्नभोजनादिप्रायखित्त तु भगवन्क्रौडायामाप प्रतिय 

लात् कियते तदानीं कटठेवस्या रोपादन्वदा कढलस्याश्ा तात्र 

घ्चाधस्चजनकलं1 देवताज्ादिस जौ वन्रह्मणोवि यमानत्रा 

दाक्ता | श्रसौकिकन्ञाने दि प्रतिच्छायत्वात् सवाद् कचिद्गग- 

 बदपवैशे शषत्देवारोऽपि । तस्मात् सतन्लखल्यतावा प्रमाणा 

मावान्राया माच खप्रप्रपञ्च इति सिच्च । 

चकख दि श्चतेराचनचते च तदिद्: ॥ £ ॥ 

ननु तरि जोवसाश्िकभेकदेेन किमिति जति तत्राह । 

 * प्रतिवदति ख । 



अए्भाव्यन् | | २९७ 

स्चकरः। शुभाशभफलस्चको भवति खप्रः चकारात् कचि. 

दाज्ञाविरशेषद्ानं। कलिकालादैः प्र्यक्ते बाधकलात् ¦ यक्त 
खायमथः | प्रातः सूचकफलस्यव टषटटवान्न तु सखप्रपदायेख्य। 

सूचकत्वं प्रमाणम । | 

यद्ा कमयसु काम्येषु सिय खप्रषु पश्यति) 

सखदि' तच जानौयात् तसन् खप्रनिदथने ॥ 
इत्यादि खुतेः। किच्च । ्राचचब्रे च तदिद्! स्लप्राध्याय- 

विद्स्तये वाचकते ¦ चारोदणं गीहषङ्ल्ञरा एएनित्यादिनः। 
तस्मात् सूचनार्थ जोवप्रदथेनभिति । 

पराभिष्यानात त् तिरोहितं ततोद्धुस्य 

वन्धविपय्येयो ॥ ५ ॥ 

किञिद्ाश्दुप परिहरति ननु जौवाय भगवान् ष्टि 

करोति प्रदशयति च खस्य स््यैलौोलां | रशश्चायं कथमस्य दुःखि- 

त्वमिव्याशद्ध परिद्रति तु णब्दः। अरस्य जीवस्य रेभ्वर्व्यादि 
तिरोहितं तच ईतुः। पराभिष्यानात् । परस्य भगवतोऽभितो 

ध्यानं खस्येतखय च सबव्वतो भोगीच्छा तस्मात्| ईखरेच्छथा 

जौवस्य भगवद्भ्तिरोभावः एश्वयतिरोभावादौनलं पराधो- 

नत्व वोधतिरोभावात् सरवव॑दुःखसहनं यरस्तिरोभावात् सव्वं - 

 हौनत्वं श्रौतिरोभावाल्जन्मादिसव्वापदिषयत्वं क्ञानतिरोभावा- 
इद दिष्वहबुद्िः सव्वेविपरौतज्नानच्चापस्मारसहि तस्यव १ वेराग्य- 

 # प्रातः सूचकफलैष्वे वेति खः, 

1 अ्रपस्ारसदितस्येवेति ख । 
1 



२२९८ , अएभष्यम् ।॥ [३ अध्याय 

 तिरोभावादिषयासक्तिः) बन्धश्तुण कार्ययो विप्रयो इयोः। 

तिरोभावादेववं नान्यया | गुक्तोऽचमथयः। एकस्यरकागशप्राक्य्येपि 

तथाभावात् । भानन्दांशस्तु पूव्वैमेव तिरोहितो येन जौवभावः। ` 

| | प्रतएव काममयः। अकामरूपव्ाद्ानन्दस्य निद्रा चसुतरा 

तिरोभावकतीं भगवदक्तिः। श्रतोऽस्मिन् प्रस्तावे जोवस्य धरम ` 

तिरोभाव उक्तः। अन्यया भगवत रएेष्ठस्यदिलौला निकिषया 

स्यात् । तस्मान्न जौवखरूप पर्यालोचनया किचिदाशङ्नोयं । ४ 

देदयोगाद्वा सोऽपि।॥ ६ ॥ 

ईष्वर च्छ यष्व््यादिकतिरोभावं खमते निरूप्य मतान्तर- 

णापि नियतघरवारेन निरूपयति । देदयोगाद्ा । देडसब्वन्धा- 

देवास्य सब्ेतिरोभावः विपथयी बा । अपि शब्दादन्यत् 

स्मिन्! पत्ते देदषियोगएव पुनरष्व्यादिःप्रासिः पूव्स्मिन् कलये 

-विद्यमानेऽपीति विशेषः । नत्वौश्वरेच्छया विकल्पः! कञ्चित्. 

चरण्ब्देनः देहादिमादह। तदा . अरभिष्यानयोगयोराकस्सिकता 

स्यात् । ख्वैस्य वौ सर्ववखेशान इति विरोधश्च । कचित्तु 
-तस्याभिष्यानात् ठतौयं देदसेद इति शयुत्यनुरोघेन जोवकन्- | 

काभिष्यानं मल्ला अतिरोहितसिति कलयति विपयण्ब्देन ` 

च मोचं । . बहृ्याहारेण च सूचय योजयति । तत् ब्रह्म. 
| `  -वादापरिज्नानादसङ्गतेख साधनोपरेशस्य खान्तोक्तमिव्यपेच्छं । 

` -निद्राया विषेकन्नानाभावावक्षरत्वाद्यया व्याख्यातएवाथः । | 

यपि । = 
~ 

"भाश्च ॥ ̂ ) 

(4 + ईरेच्छयेवंर््यादि इति ख । 
† तस्ित्रितिख । 



रप्रादः] अण॒भाव्यम् । २१५ 

तदभावो नाङेषु तच्छतेरात्मनि च ॥ ७ ॥ 
प्रसङ्गा स्नौवस्यान्नानं निरूप्य सुषुसो केवलमन्ञानं निष 

पथितुः खानखम्नाभावे निरूपयति । एवं शूयते नाड़ोरनु- 

क्रम्य तासु तदा भवति यदा सुप्तः खप्रं न कञ्चन\+पश्यति 

्रथाख्िन् प्राणएवेकघा भवतीति। तया प्रान्नेनात्मना संपरि- 

व्यक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद् नान्तरमिति तवर संशवः। स्वप्न 

चत् प्रपच्चरूष्टिः मायिकौमपि भगवान् करोति न वैति 

सं्यः। तत्य एष सुरेषु जागर्तोत्यत जौोवखापमाते भग- 

वत्ख्टटेरुक्रत्रात् खप्न न कच्चन पश्चतौल्यचरापि! द्शनमाच- 

निषिषात् न. बाह्यं किञ्चन वेद् नान्तरमिति च जागरण 

खप्रप्रपञ्चवोर विशेषेणादगर॑नकथयनात् सुषुप्तावपि प्रपञ्चनिमाण-- 

मस्तोत्यवगन्तव्य' | ततच् कस्यामष्वखायां | प्रपच्व्यति- 

रेकाभावात् क्तावपि सयात्! खाप्ययसम्पच्योरज्ञानमाच- 

विशेषात् सति सम्पद्य न विदुः संति सम्मद्यामद् इति! 

तस्मात् बाह्मसत्सम्मदौोवि यमानयोरपि यया ज्ानाभावाद्ग्रहण- 

मेवं प्रपञ्चस्यापौत्येवं प्राप्त उच्यते। तद्भावो नाद्ौषु! तस्य 

सखप्रस्याभावः नाडोषु तथा आ्रातसनि च। कुतः | तच्छतः | प्रपञ्ा-- 

भा वश्युतेः। कामनया डि प्रपञ्चुः सुषुप्तावख्थाया अकामरूपत्व- 

खुतेः। तदा शस्यं तद्ातसकाममाप्तकाममकाम् रूपमिति, 

नाडौषु च्रा्नि चेतिग्रहणात् सुषुत्ि विषति सूचयति | 

 तथाहि। दिता नाम नाद्यः पुरौतत्यन्ता हद यदे शात् बाद्माः | 

# सखप्र कञनंति ख' |. 

+ अतापिरौीति ख 



४२० ` अणुभाव्यम † [श ध्यायस्य | 

अभ्यन्तरः परमातमा हृद््यदे पस्तु जोवस्य इन्दियाण्णं च सएव ` 

दए; । तत्र निद्रया मगवच्छक्या बद्िदद च्या च्छदने भगव. 

लोलाय तां पश्यति । तचराव्याच्ाद्ने गादृरसो+न्नानरहितः ॥ 

क्रिया ग्या अन्तभगवन्त वा प्रविशति बददिर्नाडोषु बा समा- 

यासि। अतएव हदधदारण्यकषषठे । यत्र सुप्तो न कञ्चन काम 

कामयत इति वारदयमादह। ता वा श्खता नाम नाद ४ 

तदा द्ये तदामकाममिति भेदेन । सुषुिस्तूभयत ज्ञा नशते | 

( स्था तिरोधानात् । तस्मात् सुषुप्तो न प्रपञ्चरूष्टिः । ॑ 

छतः प्रवोधोऽस्मात् ॥ ८ ॥ 

प्रवोच सन्देहः प्रतियोन्याद्रवति बदान्तायवेति जोव. 

 समानध््बरह्मप्रकरणे निरूपितं ! ततो नाडौभ्यः एनहद्य- 

दशं गत्वा भगवतो वा समागव्य जागर्तीति शादह्ोखिदयत्र 

 खितस्ततएव जागर्तीति। तच श्ृत्यतुरोधात् दयदेष- 

मगल्य जागर्ती्येवं प्राप्रे उच्यते। श्रतः नाडोभ्यएव प्रवोधः। 

ग्तपतितस्य प्रवो दि ततो गमनं प्रतियोन्याद्रवणएन्तु भगवत 

दूति । किच्च! प्रबोधोऽस््नात् । अस्मादामनः सकाथादेव 

 प्रनोधः। प्रिययेव संपरिष्वक्तस्य बोधाभावे कथमागमन। 

५  श्रतए्व संपरिष्वो निविड़निद्रः । ` तस्माद्यचेव तिष्ठति तत 

८ एव प्रबोध दूति सिद । 

सएव तु कमक्ीनुसति शब्दविधिभ्यः ॥ < ॥ 

किल्िदाश्डय परिहरति। ननु प्रिययव प्रान्ननाद्मन 

५ 1  # गाद्रपौ दतिः! ` 



र्धादः] अणुभाष्यम् । 

परिष्वक्तस्य ब्रह्मलोकं गतस्य प्रबोधेन ज्ञाने सुक्तएव भवेत् न * 

पुनरागच्छेत् । श्रतौ भगवदिच्छया टेहनिवहाय तत्सखानै 

नियुक्तेऽन्यएव जौवः सभमायातु अन्यतः प्रवोक्षेतु सएव । 

व्यवद्धारस्तु तावता सेव्यति। सुक्तयधेः प्रयल्नस्तु न कत्तव्य 

इव्याण्ड्य परिहरति तु ब्दः अस्मादपि प्रबोधं सणएव। 
कुतः करममानुरूतिशब्दविधिभ्यः) चल्वारोहेतवः लौकिक 

वेदिकयोन्नानकस्षमद्ात्। तत्र॒ शलौकिके कश्चणि सामिक्षत- ` 
कम्धणः शेषसमापनात् । न हि क्िदपि सुप्प्रतिबुः समि 

छतं न समापयतोति कचिष्षिद्धं। तथानुरखतिः । न हि पन्वैष््ट 

न सरतीति क्चित्सिद्ध'। शब्दा्च। पुण्छः पुणछेन कद्चणा 

भवति पापः; पापेन केष; तदाभूत् कुत एतदागादितितया 

सति संपदेलयादयश्च ! विधयश्च । ग्योभूते ब्रह्माणं णीते श्ोभूते 

| शेष समाप्रयात् एकएव यजेत दादगराचौदौचितः स्यादि. 

व्यादि यः कामयेत बौरोम अआजायेतेल्यादयः{ । भगवतैव 

 मय्योदारचाथ' तथाकरणात् पूव्वैपचयुक्तयो दुवललाः। तस्मात् 

सएव प्रतिबध्यते । 

मुग्धेऽद्वसम्पत्तिः परिशषात् ॥ १०॥ 

किञ्चिदाशङ्धय परिदहरति। ननु यत्र कम्मानुखछतयो न 

सन्ति तचन्यो भविष्यति कचिन्मच्छांद्िविरेषे सवरूति- 

नाशेन सुग्धभावदशनात। तत्र यथया लोकिकवदिकव्यवहारा- 

। ॥ £ † ‡ ५. "+ ¦ ०५८ 1. पः :  # ^ 

† केवेति ख' 
 ‡ जायेतेति ख | 



२२२ `  अएभाष्यम्। [ र यध्यावख 

स्तयान्यत्ापि भविष्यन्ति श्रनुस्मरणादयश्च बुदिवत्तयः गङ्गा 

प्रवादजलसख गद्गावद्यएव चिदं शस्तचायाति । सएव तथा भवतु 

किं सएवेति निवेन्धनेत्याण्ड्ूय परिहरति सुग्धे सुग्धभाषै 

अरदैसम्पत्तिरेव न स्वी | न हि मुग्धस्य यज्ञादावधिकारोऽस्ि 

प्प्रहत्तानि* तु जीवन धिकारात् क्रियन्ते । लोकिकव्यव- 

हारोऽपि ना पब्ब: सिध्यति | प्रूवाक्तहेतुसद्धवेतु न केऽपि 

दोषः। रतो सुग्धे अधंसम्पत्तिः पूर्ववेव नोत्तरा । कुत एतत्। 

र परिशेषात् सएव वान वेति निच्वयप्रमाणानामभावाद््यात् 

सन्दे होऽवथिष्यते। तस्मात् सन्देहात् मुग्धं श्रदप्रतिपत्तिः। न 

त्वच प्राणायनविघातक्षता मूच्छ विचाखते। तस्याः प्राणधग्च- ` 

लात् यथाबाल्म शरौरघन्ध; । व्यथेख विचारः जौवावद्ाएव् 
हि विचाथन्ते। केवलसाच्तिवादसतु न ब्रह्मवादः । तस्मादेक ` 

एव जौवः खप्रादिदोषसम्बन्धरदहितस्तादटशजन्गुक्तो भगवत् 

न्नानरदहितोज्ञानाधिकारौति सिद्ध । | 

न सखानतोऽपि परस्योभयलिङ्घ 

 सव्वच हि ॥ ११॥ 

द्टानीं विषयनिधीराथें1 ब्रह्मखरूपं विचायते! तत्र 

. प्रथममन्योन्यविरदवाक्यानां निणंवः क्रियते तदयमेतावत् सिद्धः 
 संमन्वधाविरसोधाभ्यामेकमेव ब्रह्म प्रतिपाद्यत इति] । तत्र यथां 

काथविरोधः परिहतः एवं"व्रह्मघश्विरोधोऽपि परिहरणोयः। 

# पन्बहत्तानौति ख 1 

. । क नि्हाराघेमिति खे; 
1 | ‡ समन्वयाविरोधाभ्यामैव प्रतिप्रायति इति ख' | 
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अन्यथाऽबोघकता स्यात् | तत्र खगतघम्पीणामविर्दानामयिम- 

पादे विचारः जडजौवधश्यत्वेन प्रतौतानामत्र विचारः 
क्रियते| तच कचिजड़जौवघमां भगवति बोध्यन्ते क्चित्रिषि- 

ध्यन्ते। यया सव्वकम्रं स्व्यैकाःमः। न चेते जौोवधश्चाएव न 
भवन्तौोति वाच्यं । उच्वावचकश्यणां कामानाञ्च जौोवगतत्व- 

प्रतीतेः । नेतरोऽनुपपत्तेरिति सव्व च बेलत्तखयस्यो कत्वात् ! का 

विशेषधन्भाग्णं कारणे वक्तमश्खलान्। न च कारणधदा ए 
सये काय्य श्रथे वा प्रतीयन्त दूति वाच्य । अस्यूलमनखित्यादि- 
वाक्ये: प्रापञ्चिकसव्धधम्बं बेलचरस्योक्ततवात् । श्रत कैविदविरीध- 

मेवमाह्ः । सव्वैव कारणत्वाह्गगवानस्ति। ततश्च रस्यूले अस्थल; 

अनणौ अनणु; उद्ावचकत्तरि उच्ावचकन्ता उद्वावचकामे उचा 

वचकामः एथिव्यां सव्वगन्धः जंलादावगन्धः एवं रसादिषु एवं 

 श्यानतः परस्योभयलिद्धसुपपयते। अथव कारण्एब रूपम - 

 रूपच्चावकद्भेदेन अचिन्त्यसामष्याहा अन्यथा असतः सव्ननन- 

प्रसङ्ग इति। अपिनासंष्टहोत इति । एतदुभयमपि न | कुतः, 

सब्पैत्र दधि। सर्व्वतेताटशं रूपं भगवत उपदिश्यते हि हि 

 युक्तोध्यमशेः। भगवत्स्वरूपप्रतिपादकानि हि एतानि वाक्यानि 

न त्वतुवाद्कानि | वेचर््यीपत्तेः । ् रचिन्त्यत्वेज्ञानानुदयः। तमेव 

विदिललाऽतिमल्यमेति भक्तया मामभिजानाति यान् यश्चास्मि 

याष्टश; ततो मां तत्तो ज्ञात्रा विशते तद्नन्तरमिति ज्ञाना- 

नन्तरमेव सायुज्यप्राघतैः। न च यथ्यामतं तस्य मतं मतयस्यन 

विद स;। अविज्ञातं विजानतां बिन्ञातमविजानताभिति 

वाच्यं | शास्वानारम्भप्रसङ्गात्। भयद्धं विरोधः परिदहरणौयः। 

सव्वं हि विरोधा भ्रव चिन्यन्ते। नापि तत्तद्पाद्ान्मूतप्रदेश 
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 विशेषेणबिरीधः। श्रहुवादकलेन बेच््यीपत्तेः । न च भगवति 
भेदोऽस्ति प्रत्यारम्भमेकभेवादितौ वमिति वचनात् । भ्रल्यकल्य- 
 नायामपि श्रुतिविरोधः सिद्धः श्रुव्यविरोधायेमेव हि प्रहरः) 

 तच्मान्न मतान्तरानुसारेण जडजौवधन्मांणां सवासवे परि 

दन्त" -आक्य । 

न मेदादिति चेन्न प्र्येकमतद्चनान् ॥ १२॥ 
प्रकारान्तरेण समाघानमाग्द्य परिहरति! नभवदुक्लो 

विरोधः सम्भवति भेदात् । कारणकार्यषु सर्वच भेदाज्ञे- 

कारात् | प्रपञ्चविलकच्चणं ब्रह्म भितं प्रपञ्चघन्पवद्ध भिन्नं तथा- | 

ज्ञानं ज्ञानच्च एकस्य भेदस्याङ्गोकारे सब्वैसुपपद्यत दति चेत्। 

न। प्रलेकमतद्चनात् श्रभेद्वचनात्। दयं एयिवौो सर्वषां 
भूतानामध्विति ब्रह्मणि श्रयमेव स योऽयमिति सर्न्बचामेद्- 
वचनात् कायथकारगरूपप्रकाराण्णं भेदनिभेधात् । तस्मान्न 

भेदङ्गोकारेण श्तयो योजयितुं णकाः 

अपि चवभेकं ॥ १३॥ | 
भेदाह्गोकारं बाधकमाह । अपि च एवमेवाभेद्भेवभेद् ध 

`  निषैषैनके भाखिनो वदन्ति मनरुवेदमासव्य' नेद् नानास्ति 
किचचनण्लयोः स सल्युमाप्रोततिय दृद नानेव पश्यतीति मेद 

`  दृशननिन्दावचनात्। तस्मात्र सेदाङ्ोकारः क्त" यक्यः। इव 
शब्दो बह्स्यामिति व्याइच्थः । तस्मरादुपनिषत्सु सववप्रकरो 

| . विरोधः सिदः। कं | 
अर्पद्व हि तत्मधानल्वात् ॥ १४ ॥ 

( एकरेशिसितेन समाधानमाडइ । कथमत सन्देहः विरोधो वा 
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जडजोवधस्यांणां विधिनिषेधयोः । जडजीवयो डि जडजोवधब्ध्ा 

भवन्ति रन्यत्र तूपदिश्वमाना उपासनाथ भवन्ति । ननृक्तो भेदा- 
भावः खट्यं तयापि कायकारण शमावङ्लतस्य# भगवदिदहाराघ 

जातस्य भेदस्य निषेद्धमग्क्यत्रात् | तस्मात् ब्रह्मणि जड्जौव- 

चर्मणां निषेधो शुक्रः उपचारात् तु सव्वेकम्ी रयः | ` विप- 

सोतं किंनस्यादत भाड़! अरूपवदेव | र्यते निरूप्यते व्यवद्धि- 
यत इति रूपं सब्वैव्यवदारविषयत्वं" तद्युक्तं रूपवत् विष्वं । 

ब्रह्म तु तदिलक्तणं। क्राथकारर्णाशणंरिनोर्वेलक्तण्यस्य युक्त- 
त्वात् ¦ नन्ववैलक्तणयमयपि युक्ञं कारणत्वादत अह । तत्मधान- 
लात्। तख ब्रह्मणः † प्रधानत्वाम्र ख्यल्वात् । यतर हि तत्रति 
पाद्यते तच तद्य सुख्यल । ब्रह्मप्रतिपादने ब्रह्मधस्मांशामेव 

 सुख्यत्वं नान्यघम्माणं । यथा प्रशासनस्य मुख्यत तथा सव्व क्मति 

लौ किककम्मौनुवादटेन भगवत्सग्बन्धरे सख्टमेवामुख्यत्वं । विष्ट 

बोघनेऽपि सब्मैगब्दस्य प्रसिद्धानुवाद्कत्वादतिरिक्कल्यनायां 
गोरवात् प्रमाणाभावाच। यथाकथयदधित्तदर्मव्लेन ज्ञानस्य 

वोपयोगात् लीकधश्यानेवानदय वशिच्यबोधनसुचितं) रूप 

भिति वकने अरूपवदिति वचनं। भित्रधन्यारामेपैवं निः 
नतु प्रष्णसनवद्भगवदब्धाणां। तस्मात् कायवत्तद्स्माणामयपि 

कायत्वात् भगवच्' न भगवडम्धरलमिति सिद्धं । 

‹# काव्यकारणांशभावें तस्येति ख । 

+ तख ब्रह्मए इलि ख-पुस्तके नास्ति। 

 ‡ चच दहि त्प्रतिप्रायते इति ख । 
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परकागवचचावेयथ्यीन् ॥ १५ ॥ 

> ह (~. ५ 

नलु सनवैव्यवद्ारादीपै भाखवफल्ं । मनस बे तदाप्तव्यमिति 
| ` किः + [हि ध 

निरोधश्च न परिहतः। तन्त्लापनिषद्ं पुरुषं च्छामि यतो 
रि € 

9 

वाचोः निवन्न्त इति चेव्यत आह । प्रकाशवत् । यया सौरः 

` प्रकारौ व्यवहा; प्र्यवदहाथश्च। नहि सखतः सम्पादयितु 

शकते खापयितु' वा । आगते तु स्ये मेचायभावे च सातरिध्य- | 
१ द ¢ # € | । 

मात्नैण व्यवहारः कन्तः शक्ते तया लौकिकवाद्धंनोभिने 

शक्यते व्यवहरतः ईष्वरसत्निधाने तु शक्यत दति यमाह 

शति; 1 कुत एतद्वगम्यते ततद् । भ्रवयथ्यात् । अन्वया 

श्ास्वं व्यथं स्यात् । चकारादर््णं तथात्रविरोघः परिहतः। 

प्रासौनो दूरं व्रजति अपाणिपादौ जवनो खोता पश्चल्चन्चः 

स खणोल्यकर इत्यादौ अलौकिका भगववन्धरा उचयन्ते । अका- 

रणककाथ वचनात् तदस्रणाच्चाकाथलं बोधयति । तस्माद्न्यव- 

 दहार्यऽपि न शस्तरवेफल्य' । 

आद च तन्माचं ॥ १९ ॥ 

किलिदाशद्य परिदिरति। नन्वलौकिकानोन्द्रियणि 

 विसोधाभावाय कथंन कल्पान्ते। अन्यथा ्कारणएककायलं ` 

८ लस्य च निल्यमलोकिकल' तत परश्यत्यचन्लुरिति विरोध 

इति आश्य परिहरति। धाह च चुतिः खयनव तन्त्र | 

 भन्नानचनमातचं स चथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽवाद्यः* रत्स्नो रस- 

1 9 चन एवं वा अरे अ्रयमात्ाऽनन्तरोवाद्यः कतस: प्रज्ञानघन 

~
 

+ अननरवाद्डइति ख । ` 
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एवैति | खरूपातिरिक्तानामिन्दरियाणमभावात्। नच क्रिया- 

भावोऽपिवेद्विरोषेन तथा कल्ययितुमशक्यलात् । वैद्जिणा- 

सायनभूतसमुखयानादे+रक्तत्वाच्च। श्रतो नेन्द्रियाणां परिकल्पना 

किन्तु सव्वाकारखर्ूपं वस्त्वेव तादृशमिति मन्तयं कत्स्वच- 

नाचकारात् सर्ववद्ियविवल्नितमिति खतिरपि । तस्नानरेन्द्रिव- ` 

कल्पमनयाविरोघः† | 

ट् शयति चाथो अपि स्येते ॥ १७॥ 
युनः प्रकारान्तरेण विरोधमाङ्ध† परिहरति । ननु बह्म 

जगत्कारणमिति सिदः। तच समवायि निमित्तं चेति च। 

कारणधन्चाएव इदि काय्यं भवन्ति, असम्मावनायान्लन्यघा- 
 कल्मनं । कामादयो ध्मश्च युतौ विहिताः) ते ब्रह्मणएव 

भवितुं युक्ताः निषेधिकापि खतिनंहि वेदवादिनामखमाच- 
 मघन्यधाकल्यनसुचि तभिव्यागद्च परिहरति! दथेयति खुति- 

रेव जड्जौवधर््माणां भगवत्यभाव दति ! इं वाव ब्रह्मणोरूप 
दलयुपक्रम्य देधा पञ्चभूतान्युक्ता श्रयात श्रादेधो नेति नेतौ- 
त्याह । इति शब्दः प्रकारवाची | बह्म पञ्च महाश्रतानि भवति 

न वेवंप्रकारकं तत्ाघयति| न भवेव ब्रह्म ताद्टयं। दि 

 जुक्तौऽयमथं;। एतस्माज्नातमिति। न हि कायकारण्योरेकः 

प्रकारो भवति। श्रतो नेतीतिप्रकारनिषेधोपसंह्ारः। नतु 

समवायित्वमातलः किन्छन्यत्परमस्ति इति रूपं निरूप्य नाम 

# भेदचिश्रासायनभूतति ख । 

+ इन्धि वकल्यनप्रयाविरोघ इति ख| 

‡ विसेधमाशङ्यितुम् शक्यत्वादिति खः । 

४ श्रतिविद्ितादतिख।. 
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निरूपयति सत्यस्य सत्यभि तेन प्रपञ्चातिरिक्तब्रह्यणो 

द्यमानलात् भ्रपञ्चधश्धवचनं तस्मिन्न पचारिकमेव युक्तं । 

चर्व तथा प्रतिपादनात् । चकारः पूलवुत्यनुसन्धानायः । । 

च्रयो इति प्रक्रमभेदोऽपि। अथात आदश दरति भिकप्रक्रभे 

ड । श्युषेरन्याथता निराकरणाय । पि स्मथते | अनादि 

मत्परं ब्रह्म न सत्तत्नाखदुचत दति । सद्रुतोः चेचत्रात् 

ज्ञेयनिरूपणि निषेधः। प्र पञ्चधन्ा भगवति उच्यन्ते वेदादौ 

नतु तद्वग्रा भवन्तौति ज्ञापयति | तस्मात् शुतिस्मतिभ्यासेव 

तथा निण्यः 

अतएव चोपमा खष्येकादि वत् ॥ १८ ॥ 

प्रपच्चधस्मा भगवल्यपचाराद्च्यन्त इत्यत निदशनान्तरः 

माद | श्रतएव। दमभेव निणेयमाश्िल्य सम प्रषिण समो- 

 नातीन समोमभकेन सम एभिखिभिर्लोकेः समोऽनेन सव्बणेति 

निरूपमस्य भगवतो यदुपमानन्तत्तचम्प सम्बन्धात् 1 न चात्र 

` खतन्त्तादृशघन्चनच्च ब्रह्मणो वक्तु युक्त । नज्विद्मपि विस 

 मित्याश्ड्य दृष्टान्तमाह \ सथधकादिवत्  सष्यए सदत जलं 

 सूय्यकं। यथा 

ह्ययं ज्योतिरात्मा विवसख्वानपोभिन्रा बह्ृध काऽनुगच्छन् । 

एकधा बघा चेव दृष्यते जलचन्रबदि ति । 

 यथेतररंश्चिष्टस्यीपमानत्व' एवं समः ्रषिशेत्यपि । चवा. 

र्बु विरोधामाबो वक्तव्यः| अधिकरण सम्पमणमेकदेश्रित 

` इति सूच्यत) तस्माजडजीवधन्ारं भगवत्यपचारो निष- | 

` धस्तु सुख्य इति । 
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अभ्ब॒वद्ग्रहणात्त् न तथात्वं ॥ १९ ॥ 

सुख्यसिद्धान्तं वक्तुमेश्षदेपरिनं दूषयति । तु श््दस्तया 

सिडान्तः व्यावत्तयति। तथयालं। समवायातिरिल्स्य तद्म 
योगात् जड्जौवधञ्चयोगात् सबव्यैकामत्वादयो न भवन्ति। 
कुतः। भम्बुवद्ग्रहणात् । सब्बपरस्य दि प्रतिबिम्बेऽधि- 

करणएधन्वत्ल' तच रूपरद्ितं तच विद्यमानच्ख न प्रतिविस्बत 

इति वक्यं तथापि खमतविरोधादस्बवद्य्रहणसिति | खच्छ 

मस्व प्रतिबिम्बः गटह्ातिन दहि तघाधम्मां ग्रहीतुः श्क्तवन्ति 

धञ्थतल्रा्। सव्वाधारत्वेन तथेचखमाने वय्यमिति पृव्वेमवो 

चाम। नच च्रमात् . कल्यनं बैटेनोच्यते अप्रतारकत्वात् सर्वव 

नुता! विष्चववादिनिएववं वचनं न वदिकस्य) धियं 

तिष्ठन् इत्यादि विरोधश्च। तस्मात् ब्रह्मधम्माएव सब्वकामा- 

द्यो न तूपाधिसमस्बन्धादौपचारिका इति। 

वर्धि सभाक्त मन्तभीवादुभयसाम- 
स्याद्व ॥ २० ॥ 

 सिदान्तेन विरोधपरिहारमाद। विरोधो हि परिहरणौयो 
लोकवेदाभ्यां । तदनुसारेण महानवकारोऽल्पोऽवकःशो चथाव्- 

काशंद्थ चमसानिति लौ किकर्ेदिकव्यवदहारो वस्तुधश्धविर्द्धो 

हृष्यते । व्यापक वदविक्नासी च आकाशस्येव | तच यथा करके 

प्रविष्ट आकाशर्सथा वयपदिश्वते तथा सत्यभयसामन्नस्य भवति। 

 -चन्यया एकतरवबाप्ा भवति । एवं | तत्तदनुप्रवेशत् ब्रह्मा 

प्येष । न चौपराधिकत्वं जपाङुसुमलो दित्यवदन्यधम्बत्वाभावात् ।- 
क अअरन्यानुविधघाविकेऽपि खधम्माएव तै! कारण्त्वादिवत्। नं 
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चागन्तुकत्तवात् | तदश्नएव म् भवन्तीति वाच्य । अन्यमते 

प्रमाणाभावात् तद्रतलप्रतीतेखच दृटवाच्चाविरोधः । श्रविरोध- 

प्रकारोऽयं यथोभयसामन्नस्य' भवति । प्रकारोऽपि तसखेव तथा 

 वक्तयः। तस्मायघाकाश्ख दिक्वासभाक्त करकादिष्वन्तभांवात् 

तगरेवोभियसामच्ञस्यादेवं ब्रह्मापि । ठदिद्वासपदेन शरीरे 

काशजौोवयोरेवासुदादहरणं वोधयति । 

द् शंनाच ॥ २१॥ 

ेतन्तरमाह भगवति सव्वं विरुदधम्मी दृश्यन्ते ! न हि दृष्ट 

श्रनु पपन्न' नामयाघातात् । तादशनेव तदस्ितिलध्यवसायचः 

प्रामाणिकः। चकारादुल्ृखलवन्धनादिषु प्र्यचमेवोभयसाधकं 
दृष्टमिति । श्रयो श्रसुखेव ममार्मक्येति च । तस्मात् श्रुति- 
ष्मतिप्रलच्चेः सनै विरुद्ध ध र श्रयवेन ब्ह्मप्रतोतेनं विरोधः। 

परक्षतेतावक्' हि प्रतिषेधति तती न्रवौति 

च भूयः ॥ २२॥ 
 परमाथेतो विरोषं परिहृत्य युक्तचयापि प्रतिषेधति 

ननु सव्यैविशेषधम्मणामय्यूलादिवाक्येनिषेधात् कथमविरोधः 

प्रत्येतव्य इति चेत् तचरा । प्रकतेतावच्ल' हि प्रतिषेधति। 
 प्रकपे यदेतावत् परिदृश्यमाना यावन्तः पदाय सौकिकाः तेषा- 
(९ . = तो 

~ कव धरम्रान् निषेधति । प्रतोतस्यव डि निषिधात् | अतो जगद्- 

 वेलचण्छमेनाखल्ा दिवाक्यः प्रतिपाद्यते नतु वेदोक्ता ब्रह्मधम्पौ 

| निषेदुः यक्यन्ते। कुत एतदवगम्यते तत्राह | ततो न्रवोतिच 

 *दोक्ताष्ाड्तिख। 
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श्रयः । यतेव वाक्ये पूर्व्व निषेधति तस्मिन्नेव वाक्यं पुनस्तमेव 

विधन्ते) यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनता सह ्रानन्दं 

ब्रह्मणो विहानिति। तथा श्रसयलवा केऽपि एतस्येव प्रशासने 
एतदिदितला भ्राकाश श्रोतश्च प्रोतश्चेति। चकारारेकवबाव्योपा- 

ख्यानभेरौ सं्डौतौ। सव्व लोकिकं प्रतिषेधत्यलौकिकं 
विधत्त इति युका नियः । तस्मात् युक्चाप्यविरोधः । 

तदव्यक्तमाह हि ॥ २२॥ 

शब्द्बलविचारेण विरोधं परिषत्याधंबलविचारेणाविरोध- 

= प्रतिपाद्नायाधिकरमारभते। सर्व्वाणि विरदवाक्चनयुदा- 

त्य चिल्लते। न चक्ष णद्मते कथिदधौरः मरव्यगासानमेचत् 

नापि वाचा स्य वेदा यत्पदमामनन्ति भ्प्रा्यमनसा स 

मनरतेतदापतवय' अ्र्पशरभगन्धमरसं सव्वेरूपः सव्वेगन्धः सव्वैरस 

अपाणिपःद् इत्यादि वि्तयत्तरिव्यादि निगणश्च यः स्वैननः 

सन्बशक्तिरित्यादि विरुदवाक्यानि। न हि वसतु दिरूवं सम्भ 

वति । बाकहयमपि प्रमाणं | तथा सति प्रमाणान्तरालुरोधै- 

नैकस्य सखा प्रामाखमन्स्योपचरिताथेल्मिति युक्तं । तत्र 
प्रयच्तानुरोक्न निरयो विचाथते। तत्र पूर्वपच्तमाह । तद्- 

व्यक्त । तत् ब्रह्म अव्यक्तमेव भवितुमहति ! करतः । आद दि 

स्ुतिप्रयच्ताभ्यां नेति नेत्यात्साऽग्राह्यानद्ि ह्यत इति। न 

दि खण्ड्यत इत्यनुभवसादिकं प्रमाणं श्रुतिराह । नदि केन 

विदपि चकुषा मनसा ब्रह्म टृष्टमल्ि । सब्वरूपतवे तु सञ्रेव ` 

द्र क्येत । तस्मात् सव्वघन्धवच्ेन प्रतिपाद्कान्युपचरितायां 

न्येवानुभवविरोधादित्यव प्रात्र । 
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अपि संराधने प्र्यक्ान् मानाभ्यां ॥ २६ ॥ 

पौति पू्यैपत्तगहोयां। स्मया मूखैः पन्पत्तवादौ यतः 

संराधनं सम्यक्स चया म गवन्तौषे जाते दृश्यते ख्डाभर्िन्नान- 

योगादेवदि। यज्नेवेष छणुते तेन लभ्यः भक्तया त्रनन्यया शक्य 

अदहमेक्विधोऽज्ैन ज्ञातु द्ष्ुञ्च तत्लन प्रवष्टुद्च पर तपेति 

द्िविधमपि रपं दृष्यते । ततस्तु तं प्यते निष्कलं ष्याचमानः | 

अनेकवाइदरवक्तनेचं पश्यामि त्वां सर्व्ैतोऽनन्तरूपमिति । संराध- 

काल्य * खानुभवः घरवारौनामनुमापकलच्च । तस्मात् प्रत्यन्नानु 

सानाभ्या सखतिस्मत्तिभ्यां वा ब्रह्म साकारमनन्तगुणएपरिपरूण 

चति नाव्यक्रमेवेति निश्चयः। श्रतो लौ किकालीक्रिकप्रतयन्त- 

विषयल्वादुभयवाक्याथेरूपमपि ब्रह्म । 

प्रकाप्णदिवचावश्ष्य प्रकाश कम्म 

 एयभ्यासात् ॥ २५॥ 

पनः प्रकारान्तरेण पूर्व्वीक्तनेव स्थिरोकत्तमधिकरणान्तर 

मारभते | तच सूतदयेन पूव्बपच्तदयमादह । नतु प्रत्यत्तानुरोषै- 

नोभयविधवाक्यसमाधानं नोपपद्यते । वस्तुशक्तयव निण्य 

उचितः) नतु खुतिप्रलत्ताभ्या। वया प्रकाद्रजलसुवणदौ 

` नामनेकविधलं नाङ्कक्रियते। सूवचन्द्रमयिप्रकाशादिपृष्एमतोत। 

 नुभवरूपस्म्णीः प्रतोयन्ते। न दि तेजसि ताउन्तः सपण 

अङ्गौक्रियन्ते। जले च हिमत्रङ्कण्डादिष । तया सुवणं बण- 

भयाः) इि सव्वं सखाभाविकाः। तेज स्वादिखभावद्ानि- 

 भरच्घात्। तथा ब्रह्मणोऽप्येशेष्यमङ्गकत्तव्यं । निक्निमष हि 

 # साध्क्यतिख। 
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ब्रह्मेति सव्वप्रसििः। चकारादेवंसाघका भ्रग्राह्यो न दहि 
॥ स्टह्मत इत्येवस्ादयः | ननृक्षं तस्य तथासाद्वातुकारात् 

ताद्शश्ुतेथ ने कविघलमङ्गीकततै' कयत इति नेष दोषः । प्रका 
शरश्च कश्यणि। तपःप्रफिधानादिकश्धरि भगवतः प्रकाशः} तच 

यथा तेषां कामस्तथा प्रकरोभवति। चकारादप्रकाधन्यया- 
्काष्रौ। तत्र हेतुः श्रभ्यासात् | च्डइत्तेः यद्येकवार प्रकटः 

स्यात् तदा तदा # तदरूषलमद्गश्रिये तापि प्रतिभं प्रतिक 

चातिभीवः। श्रत: प्रकाशोप्पे छचरिमरएव दौपप्रकाश्नवत्। 

अन्यया सर्व्वदा स्यात् \ तद्धार भक्तप्रत्यक्षैख निणेचः। 

अतोऽनन्तेन तथाहि लिङ्क ॥ २६ ॥ 
 फलितमाद | अतः अभ्यासात् अनन्तेन श्रनन्तरूपेणावि- 

भावः! नह्येकं वसु परति्तणमन्यादृभं भवति निमित्तमेदव्यति- 

रेकेण । कचिद्धक्तकामख निमित्तेन प्रतीयते । न हि निमित्त- 

सदेन याजमए्नं वस्तु भवति किन्तु तथा सति लिङ्ग विग्रहएव 

भवति { । युक्तश्चायभर्थः। यद्यद्धिया त उरूगाव विभावयन्ति 

तत्तत् वपुः प्रणयक्षे सदनुग्रहायेति । अतः श्त्या प्रत्यक्षेण 

वा तथा निणेयः कन्तः शक्यः । तस्मात् सव्वागोचरमेव रह्म 

 द्येवं प्रात्त। १ 

उभयव्यपदेशालद्ि्गुषडलवत् ॥ २७ ॥ ` 

तु शब्दः पत्तं चावर्तयति। नैवं कैवलयुद्या लोकदृशान्तेन 

 लिणेयः शक्यते कन्तु । अभ्यथेद शास्त्रं व्यथेमेव स्यात् । अद्धि 

† भगवति इतिख । क 
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वेदादेव ब्रह्मसखरूपन्नान । तत् कथ सरूप यत्तया निण्यः ब्रह्म 

तूभथरूपं। उभयव्यपदे शात् । उभयरूपेष निग णत्वेन नन्त गुएलेन् 

सर्बविर्द्धधर्ए रूपेण व्यपदेश्णत् | तां कथमेकं वस्ने कधा 

भासते | तत्राह । अहिङकुर्डलवत् । चयथा सचा चलुरनेका 

कारदुण्डलख भवति तथा ब्रह्मखदूप सव्वैप्रक्ार भक्त्या 

तथा स्फरति । कल्यनाशास्त रोद बाधक अनेककल्पमना- 

जौस्वच्ेति। नतु केवलं यल्यकसमधिगम्ये। न च शस््रवफलं । 

एवं साघनाथलत्वात् । अच्व सूरिव्यामोडादन्यश्ास्तरोत्पत्ति 

शतः सर्व्वविरदध्म णामाखयो भगवान् । न डि प्रमाणश्युत- 

चट अलपपत्तिरस्ति यदे" युक्यपिचा । लोकेऽपि णरोरान्तः- ` 

करणादीनि परस्परविस् इद्यामारकलवारौनि विषयभेदेनकस्ि- 

ब्रपि कणि प्रतोयन्ते। तस्मात् सकलविरुदधस्मा भगवल्यव 

वसन्त इतिन कापि श्युतिरुपचरितायति सि । 

 प्रकाशाश्रयवद्या तेजस्वात् ॥ २८॥ 

ध्मखरूपविचारेए पू््वोक्षपच्चदयं स्यापयितुमधिकरणा- | 

रभ्भः। ननु धम्म नाम के ब्रह्मणो भिनास्तत्कायरूपाः गाहो- 

सित् ब्रह्ोवेति संशयः । तत लोके कायस्यव परटरूपाटेस्तदग्ध 

ललात्† समवेतत्वात् तत्नित्यतायां प्रमाणाभावात् स्भाविकत- 

` माण नित्यवकल्यनार्यां मौरवापन्तेरेकमे वादि तौयमिति ति 

 दिरोधाच धश्च; प्रपञ्चवत् कार्य्यौः। तथा सति ब्रह्म सवय 

 कल्यनारदह्ितभेवं रेव्छतौत्येवं प्रापे इदमुच्यते । प्रकाशाश्रथ- 

` * अन्यया परास्त्रोत्पर्निरिति ख' । 

+ पट्ूपाद्षममैलादिति ख । 



र प्रादः] अणएभाष्यम् । २५ 

वहा) वा शब्दः पत्तं व्यावत्तयति। यथया प्रकाशणाथयाः 

स्ब्धाद्यः प्रकाशेन न भिन्ना एथक्ख्ित्यभावात् समबैतलाच 
मूत्ताविच्छेदसरूपेण तद्ाघारतया खितल्लाच्च |! नापि सएव 

भिन्नप्रतौतेः विदययमानलाच्च तदृश्रतेव तदसत्पत्तिसिचभिति 

मन्तव्यं । कल्यनायामपि यथा दूयप्रकाश्योः कल्यनत वं 

बरह्मधश्चयोरपि। नद्न्यथा वेद्प्रहत्तिन्निषेधरेषता सत्य 
न्ानानन्तानन्दपद्ानां सामानाधिकरण्य वा स्वति लच्च- 

शायान्तु सुतरामेव धमश्मापेक्ता । अती विशिष्टपदाथंण्व तासो 
वबेदसिद्व दति मन्तव्य । तच हेतुः * तैजसात् । तेजः- 

शब्द् बाच्यतलादहदूरव्यष्यथैमेव डतुरुक्तः । अत पादे गल्वेन 

 धभ्मिलेन च प्रतोतेः। अतः पूव्यैवदेव दृष्टत्वात् शुतल्ाच्च न 

 धम्म्वपि युत्यपेत्ता। तस्मात् सिच यथाच्ुतमेव ब्रह्मेति । 

पुव्वेवदा ॥ २९ ॥ 
एकरटेशिमतेनापि सव्वेखमाधानमाद । श्थवा श्ररूप- 

देव हौत्यादिपच्चसत्या यः सिद्धान्तः कथितः तादशं वा ब्रह्म 

प्रतिपत्तव्यः । अयमाशयः बेदख्ापनाधं हि प्रहत्तिः। तच | 

 यथाचरमातरस्यापि बाधे न भवति तथा वक्तव्य" ! यदथंसुभय- 
स्पता अङ्गका तत्र धम्ीष्णं खरूपनिव्वादहायंम वन्य' ब्य 

 वैलच्षणमङ्लोकर्तव्य' । तथा सद्येकमेवादितीयमिति बाधः प्रस- | 

ज्येत । तथा चोत्मह्या विचारे निधमकमेव पू ब्रह्मेति प्रति. 

पत्तयः । उपपकच्यापि विचारः पूल्ीतुरोधेनेव कन्तव्यः । तच 

भमनम ऋ 

# तव्र तुरूत्ती इति ख । 



८३६ `  अणुभाव्यम् ! {ई ऋध्यायल 

धरब्मोणा(मपि त्रह्मत्व एकविन्ञानेन सव्यैविक्ञानसुपपद्यते 

नान्या! ततश्च प्रयम नह्य सखधन्रूपेस भवति तदनु ध: 

क्रियादिषूपेण प्रपच्चरूपैण च । तावत स्व्पैषेद्ाथसि | 

नच लौकिकी यद्घिस्तत्रचेच्छते येन तादृशस्य कथ सच्वनाव | 

दूति षथनुयोगो भवेत् । धस्यैकल्मनायामपि नेषा तकण मति- 

रपनेयेति † खमाधानं । उत्पला चोपपन्या च विचागर्दयं उप- ` 

प्या पूरव्यैनयनं खसिद्वान्त्ः एकदे0िनिस्तदिपरौतं । उभयमपि 

सूत्रकारस्य सम्मतमिति) 

प्रतिप्रेधाचच ॥ २० ॥ 

एकरेशिमते उपपच्यन्तर माइ । एकमेवेत्यक्ता पएुनरदितौय- ` 

निति दितीयं प्रतिषेधति। स एवकारेखेव खिदो व्यथः सन् 

धद्निषेधमपि खचथति एेतचतेति वचनात् तदुत्पत्तिः । चकारा- 

स्कविक्ञानेन सव्बैविन्ञानोपक्रम परिग्णदहौत तस्मात्र 

 ब्रह्मर्ि बशिदिरोध दति सिद्ध व 

परमतः सदममानसंबन्धभेदव्यपदे शभ्यः॥ ३१॥ 

1 धद्धिधद्चतिसेधः परििहतः। धकरन्तरविरोधपरिहारायः 

 मधिक्रणमारभते। तत्र पूव्वेपच्चमाह । परमतः | इतोऽपि ` 

। ब्रह्मण; परमन्यदुतछ्टं फलमस्ति । त्र वेददिकहेतव 

`  रतून्मानसंबन्धभेदव्यपदगर्भ्यः । यद्यपि खमन्वयएवेते दोषाः 

* उत्पद्यते दरतिख । 

1 ऋप्रनेयेति ख \ 

ध ‡ उत्कष्टसस्तौति ख । 



९ पादः | अखुभाव्यम् । ८३७ 

 परिदताः तथापि खरूपविरोघपरिहारप्रस्तावात् युन- 

रच्यन्ते। सबव्वंबाक्यप्रतिपायमेदमेेदखपि न सिदं। . एतै- 
हेत॒भिः परिच्छेदेन धभ्मिमेदे सिदे न पूव्वधिकरणङिदान्त- 
विरोधः! ननु समन्वयेन ब्रह्मत^सुत्तरपादेनेक्ये पूव्वीधि- 

 कारशिनाविरोध इति व्य्यंभिदमधिकरणमिति चेन्न । . अथ- 
बलविचारोऽय समन्वये चोत्तरपादे च शब्दबलविचारः । धण्ि- 

विचारान्न पूव्ंल गनार्थ॑तवं । 
प्ल तः साधनतच प्रसेयाञ्च प्रमाणतः । 

विचारेणाहडत्तचेत् कोऽन्य साधयितु त्तमः। 
रतो हेतून् बाधकानाह। एकदेणवाधकलात् तच फलतो 

बाधमाद † । शेतुव्यपरेणात्। भ्य यश्चासा खषेतुवि्ति 
हिति दहर उत्तरेग्य दत्यच ब्रह्मत्सस्य सिद" । अथय दहः 

तानमलुविव्य व्रजन्तौल्युपक्रम्य सव्वेषु लोकेषु कामचारो भवतं 
 दयक्गा कामानुपपायाज्ञानव्यवधानं चानप्रंसायसुक्ता ज्नाने,_ 
नन्तरं संसारसम्नन्धाभावायसेतुत्वं वदति । पापाचितरणाथं 

यच्च तरति तदताख्च दोषा गच्छन्तोति च) अतः ससार 

 पौलयोर्मथे विद्यमानलात् तौरस्येव फलशवणात् फलरूपं वस्तु 

किचिदन्यदस्तौति ज्ञायते। निधित्वेन फलवचनमवान्तरफल- 

मरं भविष्यति । एतमानन्दसथमासानसुपसक्रभ्येव्यप्यतोदा- 

हरणं | तथा उन्मानव्यपदेशात्। ततेव थावाना अयमा- 

कारस्तावानेषोऽन्तद्दय अकाश दति साधनुकतिप्रश्चे उन्मानेन 

४ ब्रह्म दति ख । 

† बाघद्ेतुसाद इति ख । 



अणभाष्यम् । [३ चध्यायख ` 

परिच्छेदं निरूपयति । दृष्टान्ता न्तिकलत्ेन क्रानं साधनं *। 7 

तत्र बह्धिराकाशक्नानमपि साधनं भवति । चतुष्ाच बह्म भरताः 

दिपादाश्च ज्ञातव्याः! तया सम्बन्धन्यपद् शात् । तरेव प्रमेय- 

निरूपणप्रस्तावें उभावस्मिननिलयाद्ना याधाराभेयसम्बन्धो 

 निरूपितः। रत्र च वस्तुपरिच्छेदो निरूपितः । प्रान्नेनाकना 

संपरिष्वक्न † इति च । तथा भेदव्यपदेशात् । य एषोऽन्त रादि 

द्दिररमथः पुरप्रो दृष्यते य एषोऽन्तरचिणि पुरुषो दृश्यत 

. दूत्य सखानदइयखि तयोः यरुषयोः परस्पर ध मौतिदेशमगह । 

~ अर्तिखितनिरूपकमतिदेणः प्रमएमिति । धम्मसदे तु सर्वा 

यमिति वदेत । भतो देणकालवम्तु खरूपपरि चेदा चतुन्विधपरि
- 

` च्चे द्रद्डितमन्यत्कििदस्तोति प्रतिपत्तव्यभित्येवं प्राप्त । 

सामान्यात्तु ॥ २२॥ 

तु शन्दः पच्च व्यावन्तयति । समानस्य भावः सामान्यं 

ह्ला काादिभन्दास्तद्मतिदेश्ायेसुच्यन्ते नतु
 तद्रतं दोषमपि 

कल्ययन्ति | संसारखागरोत्तरणोपायलात् सेतुलं। निङपाया- ` 

काशत । कामाभिदोदाय चतुष्पात । शरतत्राय षोडश 

कललं । अरतिदुलेभत्वाय सम्बन्धः । दिव्यलाय घ्प्ौतिदेशः। 

कुण्डपायिनामयने मासा्निदोब्वद्गणा्यैमेव वचनं न दीषा्थे 

 भिति। न ततोऽन्या उत्मादनोया। तस्माज ू््नोक्ता 

दोषा 
| 

न 
`  # ज्ानसाधनसिति खः। 

॥ 1 ५. परिष्वक्तः इति ख । 



२ पादः]  अणुभष्यम् । २२९ 

। ब दथः पादवत् ॥ ३३ ॥ 
 अन्यसमानधश्मेवत्त' क्चोपयुज्यत इत्यत श्राह । बद्यथेः । 

पदेशो बुद्यघेः बद्धिरेव प्रयोजनं यस्य । तथोपास- 

 गयुक्तमित्याशद्य द्छान्तमाह ! यथा भरूतादौनां पादत्व- 

"सनाथं तथा तत्तङ्ग णवच्लेन ज्ञानाथे खधर्डप्रगंार्यो- 
| 

सथानविशेषात् प्रकाशादिवन् ॥ २६ ॥ 

-स्यत्यतिदेशेऽपि तथा बुद्धिः सम्पयेतषेति 

गद्य तथोक्तेऽपि समानघश्चत्नज्नाना- 

<नविशेषादिति। ध््क्येऽपि स्थान- 
धात दृष्यते अन्यत्रापि न तथात्रमा- 

यास्यतीव्यतिदेशो ध््माणामपि कत इत्य्थः। असिन्नयें 
दृष्टान्तमाह प्रकाशादिवदिति । यदादित्यगतं तेज इति बाक्या- 

दादित्यचन्द्राभिगते तेजसा मेकयेऽपि न समानप्रकाश्तवं यथा 
तथातापोति * ज्नानसम्भवादित्वथंः। अादिपदादेकस्ये व कालस्य 

यथोपाधिषिशेषसम्बन्धादुत्तरायणल्वादुत्तमचन्भवत्ल' तदिपरोत- 
घरवच्च' तथेत्य + संग्द्यते । | 

(कि 

उपपपततख् ॥ २५ ॥ 

किच्च सत्यज्नानादयक्तघन्ध विशिष्टब्रह्मणोऽन्य उत्तमोऽस्तौति 

 बद्ता तचरेतउतृक्लष्टधश्वकत्व' बाच । तच्चाशक्यं । प्रमाणा- 

* तव्रा्ीति खं । 

† तधेव्यत्रापरौति खः । 



द ८ © ^ ॥ि | अ्ुभष्यम् 
| ॥ ३ अध्याय 

भावात् ¦ साग्येऽपि तथा। विशेषाभावोऽदेतग्ुतिविरोघश्च | ` 

तस्मादितः परव्यानुपपन्र्लादुतारूपमेव परमकाष्ठापवं वखि- ` 

तयुपपयत इत्यथः 

तथान्यप्रतिषेधात् ॥ ३६ ॥ 

यथा सेलादयः चुलयोक्तास्तयेव न तवमचाभ्बधिकच् दृष्यत 
दूति शुत्येव ततोऽधिकख्य प्रतिषेधात् त्वचाप्वच्दुक्तएव मागौऽनु- ` 

~ सन्त॑व्य इत्ययंः। अवतारकाले पूव्यै स्ररतयाविभीवमक्षला 
` पञ्चात् तदाविभी सते लोकानां पूरव्ववखातो भगवत्येवाधिकय- 

ईव प्रततं भवतौलयभिप्रायेणन्यपदोपादानं। 

अनेन सव्वेगतत्वमायामशन्दादिभ्यः॥ ३ऽ॥ ` 
प्रकरणसुपसंहरन् फलितमयमादइ । अनेन सेलादिव्यप- 

देणानां सुख्याथंकतनिराकरणेन व्यापकत्व' ब्रह्मणः सिद 
मित्यर्थ दति केचित् तन्न । जन्मायसख यत द्त्यादिना सब्वे- 

देश्गतकाथ्थकललसुक्तभिति तेनव खापकत्रख सिद्त्रत्। 

न चाविरोधसाधनप्रकरणत्वात् पूरव्यसिद' सव्यगतत्रमनेनेक्- 
न्येन क्त्वा श्ेवादिबिव्येः सममविरुदमित्यय इति वाच्यं । 
अथिमपदवेयव्योमततेरिति चेत् अत्रैवं केयं । नोलकढसेन 

 व्यापकल्मेकान्ततो ब्रह्मणि रोद शक्तोति। चोगसिददूर्रव- 
णादिवत्यरि्धिनेनाप्यनेकदेःययतकाथ करणसाम विशेषस्य व 

` शक्यत्वात् सन्धा पूर्व॑सिदधव्यापकत्वविरोधैन रेललादिव्यप- 
देशैः परिच्छित्ितवेन ब्रह्मणोऽन्यस्य परल म शद्धेत | विरोधपरि- 

इारायतु खामान्याच्लविरोध इति वदेत् | तस्मादेवं सूवाधी 
ज्ञेय गनेत ब्रह्मणोऽन्यस्य परत्रनिरासे आवामशब्दादिश्यो 



मादः} ` अणएभाष्यम् । २४१ 

 व्यापकत्ववाचक्षश्युतिवाक्यादिभ्यः साक्तात्सव्वं गतत्वप्रतिपाद्कैभ्य 

एवं सव्मगतत्वं सिध्यति नतु गौतमोयानामिव कटत्वादयनुप- 

पच्येव्यघेः । तेच ब्दा आकारवत्सव्बगत्च नित्यः ज्याया- 

न्दिवि ज्यायानाकाशात् हतच्तदव स्तब्धो दिवि तिष्ठव्येकस्त- 

नेदं पूं पुरुषेण सव्वमित्यादयः। भादिपद्ात् सन्देतः पशणि- 

पादं तत् सव्व तोऽक्िभिरोसुखं सव्वैतः खुतिमज्ञोके सव्वेमाहत्य 

तिष्ठतौत्यादि ख तयः संग्य्छ्यन्ते ¦ एतेन ब्रह्मि शुतिरेव सुख्यं 

प्रमाणं अनुमानन्तु विलम्बोपस्ितिकत्वेन साध्यसिदिपरा- 

हतमपीच्छाविशेषेण जननोयच्चेदभ्युच्चत्माच प्रययवसास्तोति 

भावः| 

फलमत उपपत्तः ॥ ३८ ॥ 

एवं सर्व्वीत्तमत्निरूपणेनोत्तमाधिकारिणं भजनोयत- 

प्रयोजकं रूपसुक्ता तदितराधिकारि्णन्तदाह । ते हि फल- 

मरेष्ठवएव भजिष्यन्ति! तञ्च फकलदाटलएवं सम्भवतीति 

तदाद । भरतः $ष्ठरादेव फलं भवति यत्किचिदेदधिकः पार- 
लौकिकं वा। कुतः उपपत्तेः, स्वस्य वभौ सन्द्येश्ान इति 

खुतिवंसुमात्रेथिढत्मसङ्कवितमाद्ध । न न्यस्य वस्वन्धोदातुः 
समर्योाऽतो भगवानेव तधेत्यथैः। केदित्वचेव कन्मणस्तत्- 
कार््यीपूव्वैस्य च फलदाठत्वमाशङ्य ततानुपपत्तिमचोपपत्रत्वेन 

वयाकर्व्बन्ति 1 तत्य जेमिनिमतोपन्याखस्वम तो पन्या साभ्यां 

 व्यासएव व्यक्तौकरि्तौत्यधुनवाप्राप्तनिराकरणमयिमसूचदय- 

वेध्य स्यादिति चिन्त्य। 
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श्रुतत्वाच्च ॥ २९ ॥ 

पूव्वस््तेण श्ुतमौशिटल्व फलदानडपपत्तितेन निरूपितं । ` 

इह तु खाचाच्रतिनेव फलदाटववाचिकां प्रमाणयति । साच 

स वा एष महानज आत्मात्रादो वसुदान इत्यादिरूपा. | 

चकारात् सुखं दुःखं भवोभाव इत्युपक्रम्य भवन्ति भावा 

भूतानां सत्तएव एथयग्विधा इत्यादिरूपा खतिः सग्यह्यते । 

धमर जेमिनिरतणएव ॥ ९8० ॥ 

अच # वाश्चवादौ प्रव्यवतिष्ठते। नतु कर्णएएव फलमिति 

यक्ञःप्यपपन्तियवि तुच्छं । तथाहि दैष्वरवादिनां † क्निर ` 

चेत्तेण तेन फलमिति न वक्त शक्य विधित्रैयध्येप्रहयतुपपत्ति- ` 

प्रसङ्गाभ्यां । तत्सापेचले तदे नास्तु छतं तव्सापचण तन । न चा- 

चेतनं चेतनाधिष्ितभेव काथच्ममिति केवलेन तेन फलासम्बव 

दति बाच्यं। काश्चखषूपं सखगीदिकच्च न लोकसिद्ध किन्त 

खतिसिद्ध । तच च स्वर्गी दिफलसा धकत्वेन वो त्यत्ति वाक्यष्वय- | 

वादेषु § चाग्निष्टोमेन सखर्मकामो यजेत अ्रभग्निरोच जुहोति 

प्रजाकाम इत्यादि दभपूणमासा्भ्यां खगेकामो यजेत पर 

४ भेष्िनो ता पष यन्ञोऽय ्ासमोत्तेन स परमा 
काहाभगच्छ 

 दि्यादिषु क्च श्रूयते। स च तत्साघ्यतललनच । एव सति लोक्षे- 

# खपुस्के अतर इति नास्ति। 

र क ̀  + भरवादिनामपीति खः) 

पर तैन न फलं सम्भवतीति ख'। 

`  &§ इउत्यत्तिवाकयो अरथैदारदैषु इति खः) 
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ऽन्यथा दशनेऽपि धञ्चिग्राहकप्रमाणेन तयेव सिद्वात्राच काचन 

द्म । ईष्वरवादिनो निलखन्ञानर्णदमच्च इव | आसुसिक- | 

फलदन तम्मतिबन्धकापगमे भवतौत्यावयोस्तुद्य ! तस्याशतर- 

विना.शित्वेऽपि श्वुतिसिद्धकारणतानिरवहाय तद्यापारोऽपूव्ं 

कल्या ते । अ्रविषमदौण्वरादिषम फरो त्प्यतुपपत्िवेषस्य म धे 

च स्यातां अतः क्षण एव फलमिति जेमिनिमैतुते। 

पञ्वन्तु वादरायणो देतुव्यपदे शान् ॥ ६१ ॥ 

ह शब्दः पूर्वपचच्युदासा्ैः। बाद्रायणएस््ाचाय इतः, 

| पू्बीकमोश्वरमेव फलद्ल्वेन मनुते। कुतः इतुव्यपदेष्त् । 

तुतेन श्तौ पदेणादित्यथः। एष उ एब साघु कञ्च कारयति 

तं यन्नेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत एष उ एवासाधु कमे कारयति 

यमधो निनोषत इति तौ न केवलं क्कारयिटव्वसुच्यतेऽपितु 

 पलद्दि्या तथाव । अतः फलद्त्मोश्वरव्यव व्यपदिष्टं भव 

तीति नानुपपत्तिः काचित् । नन्वोण्ठरस्य खतः फलदानसम- 

वस्य * पलदित्सायां सत्यां कन्यकारशे को हेतु काय्वदचित्यञ्च 

कथमित्यादि चोद्यं कतप्रयन्नापेत्तस्छ विदहितप्रतिषिद्धावय- 

 च्यदिभ्य इत्यत निरस्तं । विदन्ण्डने श्रौविद्रलेन च 1†। अतः 

सकामेरपि सएव भजनौयोनान्य इति सिद्ध | 

इति श्रोवेदव्यासमतवन्तिश्ची बह्ञभदौ त्तितविरचिते ब्रद्यद्नाणभाव्ये 

9 तीयस्याध्यायस्य दितीयः पादः। 

~
 

% फलदाने समर्थस्येति ख । 

+ विट्रकेन चैति ख। 



ठतोयः पादः । 

नदो क 

सब्चवेदान्तप्र्ययं चोदनाद्यविशेषात् ॥ १॥ 

पून्बैपादे जडजोवधस्निराकरशेन शदसखिदानन्द् 

 विग्रहकरूपलं ब्रह्मणो निरूपित । इहतु ब्रह्मणएव * धम्म 

विचाथन्ते। ते चेदटेकस्मिन् वाक्यएव सव्वं पठिता भवेभुस्तदा 

न विचारणया भवेषुविरोधाभावात् । पठिताच्च तत्तदुपासन- 

प्रकरणेषु कचित् तणएव कचिड्िन्ना यथया वाजसनेयिनः 

पच्चाग्निविद्यां प्रसुत्य षष्टमन्यमगरिं पठन्ति तस्याग्निरेवाग्नि- 

रिति। छन्दोगास्तु पच्चसंख्ययेोपसं हरन्ति! शय च एता- 
नेवं पच्चाग्गोन्वदेति। तथा प्राणसंवादे मुख्यप्राणदन्यांखतुरः 
प्राणान् वाक्चन्लुःग्रोत्तमनांसि पटन्ति। बाजसनेयिनसु 

तमपि पञ्चम पठन्ति) ॥ 

श्रपरच्च। भ्रथर्वोपनिषन्सु कचिद्रोकुलदन्दा काननसंचरहीप- 

रूपमनल्पकल्यदुमप्रसूनविरचि त विचित्रख्यलीक का लिन्दौ सलिल. 

कल्लोलसङ्किखद्तरपवनचलद्लकविराजसानगग्डमर्डलबद्यतिम- 

 र्डितङ्कण्ड लप्रभानुभा वितवामांसमिनन्यद्धन्यमदहामणिकमुरलि- 

कामुखावलौोमिङदतितरलकरकमलयुगलाङ्गःलौ वशंवद विविध - 

 स्वरमूच्छनामोदितव्रजरन्ननितन्विनौ।कदम्बकटा चक्घुवलया द्वितं 

# ब्रह्मगता एवरदितिख। 

† ब्रजनरनितभ्बिनौति ख| 
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चित्  कोदर्डमण्डितभुजदर्डखण्डितप्रचण्डद शमुण्डमतिवि- 

 वितचरिताभिसयामं रामस्वरूपं कचिदतिकरालवद्नविचा- 

सितकमलाकमलाखनहषभासनादिकनरुकेसरिरूप क्रचिदूरक्रमा- 

दिरूपञच्च निरूप्यते! तथा च द्रव्यदेवताभेदावयागभेदबदन्म- 

रामावापोदापाभ्यां दृष्टादृष्टफलभेदाच वेद्यभेदे प्रात्र. ब्रह्मा- 

नेकल्वापसतै श्ुतिविरोधादिनिगमक्ताभावात् स््वैषासुपास- 

नाविषचारणमव्रह्मलमापतितं । ननूपास्नाविषयाणामौपाधि- 

 कल्ात्तेषाञच्चाविद्याकल्यितलात् तदहिखि्टानां तथाल युक्तमेव । 

न चेवं तन्निरूपकाणां बेदान्तानामब्रह्मपरत्वप्रसङ्कः। शस्य 

ब्रह्मणो दुन्नंयल्रे नो पाधिविष्षटिपासनया चित्तग्रुदौ सत्यां खत 

एव तज्न्नानं भविष्यतोले तत्तात्पथकलादिति चेत् मेवं । खम 

न्वधविरो घापत्तेः । तासां ब्रह्मविद्यालदानेश् श्रुतेः प्रतारकल्वा- 

पत्तेश्च । अपरच्च । 
| यीऽन्यया सन्तमात्मानमन्यया प्रतिपद्यते | 

कितेनन क्तं पापं चोरेणालमापदह्ारिणा॥ 

दूत्यन्यथान्नानं निन्दन्ती चुतिः कथं फलसाधकतेन तत्त- 

दुपासनां वदेत् । सखष्टा्ानां सुतिवाक्यानां निणेयमक्तत्वा 

सन्दिग्धा्यौनां ज्योतिराकाशादिशनब्दानां तदहाचकलं न निर्ण 

याद्धगबान् व्यासः! एवच्च सल्युकलरोत्या यागवत्तेषां परस्परं | 

भेदखावण्यक इत्यलपत् पारारन्नुरिति प्रापैऽभिपोयते । सुब्यै- 

वेदान्तप्रत्ययं । अनेकरूपनिरूपकैः सर्ववेदान्त; प्रत्ययो ज्ञानं 

यख तत्तथा । ब्रह्मणोऽनन्तरूपतवेऽपि यानि चानि रूपाति 

विविधेजीवैरूपासित् शक्यानि तानि तानि रूपाणि तेये. 

` वदान्तेनिरूप्यन्त दति तावद्रूपालकमेव ब्रह्मेत्यथेः। तच हतुः 
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चोट्नाद्यविशेषादिति । चोद्यते कर्त॑व्यतसेन बोध्यतेऽनेनेति 

चोदना विधिवाक्यमिति यावत् तस्याविशेषादिव्य्धः । यथे- 

कस्िननश्रिषटोने शएखामेदेऽपि चोदना तथेव भवल्यद्चिष्टोमेन यजने | 

तेति तथेहापि सव्व वेद्न्तेषु ब्रह्मविनेवोपाखना विधौयत 

दूति तथा । भादिपद्ात्साक्तात्पर्पराभेदेन मो्तफालकालकथन# ` 

मप्यपासनानामविजिष्टनिति प्रयोजनसंयोगः संग्ह्यते | 

भेदान्नेति रन्नकस्थामपि ॥२॥ 

ननु दव्यदेवताभेदायागसेदवदुपास्यानां धश्चमेदेन भिधो- 

मेदादुक्तहेवखिद्धि भेदान्नेति चेदित्यने नाड्य तत्परिहारमाइ 
सूचरकारः एकस्यामपौति सूचावयवेन । यथकस्यामपि ग्हौत 

सोडशिकायामतिराल्रव्यक्तावगटरदौतषोडश्िकायाः सकाशद्- ` 

शणाधिव्येऽपि नातिरात्रभिन्रयागत्वमतिरा तरलच्णकार््वाधि- 
क्त्य † तद्गहणाग्रहणयो विधा नादेवमिदापि ब्ह्मवाधिक्लत्य तत्त- 

द तेगिश्यावैश्च्चयोरुक्तत्वात्र ब्रह्मोपासनाभित्रलसुपासनासु। ` 

तथाच ब्रह्मधञ्चलरेनामेदस्य विवचितव्वाच्दुक्रहेत्वसिदिः। एवं 

सति यच कस्िनरपास्ये रूपेऽन्यस्मादरपादधिका गुणा उचयन्ते ` 

तत्र तेषाम्पसंहार उचित इति भावः । अत्रायं विशेषो ज्ञेयः। 

 उपासनाविषयेष्वखिलेष्वविशिष्टंब्रह्मलं { ज्नालवा तैष्वेकतरं रूपं ` 
य उपास्ते तस्य ततर स गुण उपसं हन्तेमु चिताः । यस्वनन्तेषु 

 विभूतिर्पैष्वोमिव्यच्तरादिष्वेमिदलयेतदचरं ब्रह्मेति ज्नात्ोपास्तं 

# सीचफलककथनमिति ख' । 

+ अधित्य रभ्य ब्रह्म बधिक्घत्यैवनत' ख पुस्तके नास्ति । 

‡ अविशििव्रह्मतलमिति ख | 
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प ध | ध * 

तख शाखान्तरोया अप्यतद्चदरोपासनप्रकरणोक्रा एवो पसंह- 

तव्या नान्ये । तद्रुपमधिङल्येव तैषां गुणानां कथनादन्ययाति- 
प्रसङ्गात् । इयन्तूपासनामागोया # व्यवस्योक्ता | भक्तिमार्मीया 
त्रे तदिलच्ण साग्रे वाच्येति नन्वगिनिष्टोमभेवो दिश्च यावन्तो 

> प क क 

धर्म्मपस्ठ स्िरौयकै पद्यन्ते ते तावन्तो वाजसनेयके | तथा च 
त्वदुत्ररौत्या बवाजसनेयिनान्तदम्मापसदहारोऽपि न्वाय्यो भेन 
लेव सः शिषशटटाचारादिविरोघात्। तया पञ्चा्िविद्ामेवाधि- 

लल्योक्तोऽपि षष्टोऽभिने छन्दो गेः णक्यत उपसंहत ' । तयेवाय- 
€ „^ ॐ 0 6 ९ 
बे णिकेन कस्मिन् रूपे रूपान्तरधम्मा इति प्राप्त उत्तरं पठति॥ 

 खाध्यायख तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच 
सवव तन्नियमः ॥ २॥ 

स्वाध्यायो वेदः) स एकमेव कन्ध श्ाखाभेदेन भित्नभिन्न- 

प्रकारकं बोधयतोति तव्मथुक्लः सम्यगण्टतेऽग्निष्टो मादि लक्षण 

श्राचारे तत्तदङ्ाचारनियमोऽन्यूना नधिककरणल त्त ए इत्यथः | 
तावद्धिरेत्राङ्गयीगसम्परसरभिककरखस्या प्रयोजनकत्वात् तावता- 

भेवाङ्गानां कारणं । ननूक्तं तद्भोणामण्युपसं हार स्तवदुक्तरौत्या 
स॒श्नवतौव्यत आद्ध। अधिकारदिति। सव्वषां शाखिनं 

खसखशाखोल्लकब्धखये वाधिकारो न परशखोक्तेऽप्यतोऽपि तथा 

नियमः चकारात् खग्याखोक्तात् कञ्चरोऽतिरिक्ततत्करणे 

न्यूनवारणे च यदस्य क्ण इत्यादि प्रायञ्चित्तख्रवणमपि तन्नि 

यमे ईतुः समुच्चीयते अतएव क्रचित् पर्ाखोक्रेमपि व्वव- 

* छखप्रासनमागौथा इति ख' | 
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खिततिकल्यविषयत्वेन कल्यसूच उच्यते। विकल्पे तूभयखा- 

शाद्ाघे पसं हारे तूभवस्यापि भाखाथैत्वमतोऽपि नातप. 
संहार्य अतर दृषन्तमादइ सववदिति। यथा सवाः वि 

दोसाः सप्षसूव्यीदयः णतौदनपथन्ता वैद्ान्तरोदितचेताम्ब्- 
नभि सम्बन्धादयवं णोदितेकाथिसम्बन्धाचचायवंणिका नामेव काय्य 

लेन नियम्बन्ते तथा तत्तच्छाखायास्तथात्वात् तदुक्तए्व ` 

काति तन्तच्छाखिनामध्िकाराच ससशाखोक्रादन्यूनानति- | 

रिक्तकश्चकरणएनियम इत्यथः! प्रक्तेऽपि यदुप पासनाप्रकरणे 
यावन्तो घर्म उक्ताखस्मिन् रूपे तावद्मेवच्चेनेवोपासना काथा 

तदोघकप्रमाणनुरोधात्रतु रूपान्तरोपासनप्रकरणोक्ता साघा- 

रणएधर्मवतेनापि । तथा सति मत्स्योपासकस्य चापशरादिक- 
मपि भावनौयं स्पात् पुरुषरूपोपासकस्य च लक्योजनाधाम- ` 

्ङ्ादिकं। नन्वयवेणोपनिषत्सु स्रोरामोपास॑नायां यीवे थे. 

 मत्स्यकून्पद्यवतारा मोवः सुबस्तस्मं वेनमो नम दूति वाक 
न तदितिरावताररूपत्व रुच्यते पैन तद्धूग्मंवत्तमप्याच्निप्यते। 

सत्यमाच्निप्यते तदग्धवच्च' ततायमभिस्न्िः। परमकाष्टापननं 

्रह्मखरूपमि दमिति ज्ञात्वा दछयपासना काय्य । तैनेतखेवान्येः- 
 वतारासत्तदरूपण तानि तानि कम्प्रखयमेव कतवानिति न्नेयं 
 परनतु तस्मितेव रूपै अन्यावतारधम्मवच्छमपौति। तथाच 
त ७ ब 6 > श् 

 तस्सिंस्तस्िन्नवतारे तत्तदमबानिति श्त्या बोध्यते न तु सव्व: 

` तेति। तत्र बाघकसुक्छभेव । प्राणणदुपासनासेतावान्विशेषो यथा 

 कर््मर्यतिरेके प्रायश्ित्तश्रवणं बाधकं श्रीरामखरूपाय॒पासनासु 

च तेनावतारेणाज्ञतकम्मणस्तत्र भावनेऽपराधो बाधकौयोऽन्यथा 
~ सन्तमासानमिल्यादिवाक्यच्च। न तथा प्राणाद्युपासनासखधिक 
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मुणस्येतरचोपसं हारे किचिद्धाधवां दृश्यत इति स कत्तं सक्वत 
इति। ननु युरुषारिरूपस्य विग्रहश्येव शत द्मलाद्यमेवाव- 

तारान्तरेष्वपि सैलाकर्तेति ज्ञानमनुपपन्रमिति चेत् मेवं। 

धर ियादहकस्ानेनेकस्येव शुदस्येवानन्तरूपत्वेन सिदतात् | 
वस्तुत्वं तथात्वात्र काचिक्छङ्ा । यथैकस्येदान्योन्याभाव- 

खानन्तभावप्रतियोगिकतद्रूषल' तावद्रतियोरिकाव्न्ताभाव- 
रूत्वञ्चाभावप्रतिय्ोगिकान्योन्याभावृाव्यन्ताभावरूपत्वञ्चाभावा- 

 भावरूपेप्यभावरूपत्वमेव चाङ्क्रियते तथेदापयसु अभावत्वस्या- 

प्रयोजकत्वात् धमिग्राहकमानस्ैव तथात्रात् ! तच्च टे त्तिरौयोप- 

निषत्सु) 

५ अतःपरं नान्यद्णीयसशथहि 
` परात्परं च्महतो महान्त 

यदटेकमव्यक्तमनन्तरूपं 

` | विश्व -पुराणन्तमसः परख1त् ॥ 

इत्यादि अयुतिरूप प्रसिदमेव। 

अपरच्च । सव्वीसासुपासनानां हि ्रह्मविन्नानसाधनल्वेन 

ख्युतौ निरूपणं क्रियते। यद्मकारिकोपासनाविन्नानद्ेतुः स 
प्रकारश्च निरूप्यते; एवं सत्येकस्यां शाखायां कतिपयगुण- 

निरूपणं तददितरस्यां णखायां तदतिरिक्तानामपि युणानामि- 

त्यत्र कौ हेतुरिति * एच्छामः। उपसंहारेण प्रा्धिं अनिरूपशे 

हेतु चेदुवौषि तच वदाम णवं सति न्ूनशुणनिरूपिका अतिः 

स्रोक्तानपि गुणान् न वदेत् । तथाहि। उपासनानां ब्रह्म 

# दूल्यव्र तुरति ख । 
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विन्नानफलकलत्वस्य » निर्गितलात् तस्य चेकजातोयवाहर- 

वतृक्गसाशेषप्राधन साध्यलाद्शेषतदिषूपिकेव श्ुतिनिरूपयेत् ` 
श्न्यातूपासनाया नामीक्लोपासौतेव्येतावदेव वदेत् गुणानामा- ` 

 क्षेपलभ्यवान्न वदेत् । उपसंहाय्यानपिवा वदेत् | निरूपयति ५ 

च गुणान्नोप्रसंदहाययान् | न च स्खग्राखामात्राध्येतणामुप्यसना- 

सिष्य सर्बशाखासूपासनप्रकारोक्तिरित वाच्यः । परशणाखाः- 
चानेन तदुत्तगुणोपसंहार्स्याप्यसम्भषेनोपासनायाएवासम्मवा- ` 
पातात् । तस्मात् खष्शाखोक्तप्रकारिकौपासनायामेव सव्वेषा- 
मधिकारात् तवैव ब्रह्मविक्नानं भवति तेत्तिरोयाणां बाज 

सनेथिप्रश्टतीनाच्ाथिष्टोमसम्पच्यः सखगदव) प्रकते ब्रह्य 

वयात्तत्तदिज्ञानं ब्रह्मविज्ञानमेव | नदि रूपरसगन्धादिमलां 
सुषि एरषभेदेनेकष्यव वेकेकप्रकारकं यदज्ञानं न तद्धन्नानं। 

एतेनानन्तघमवच्वं ब्रह्मणि ज्ञापितं । तदुक्त! परास्य श्क्गि- 

विषिधेव श्रयते सखाभाविकौ ज्ञानवलक्रिया चेति । भत्र 

खाभाविकौति विशेषणादविचयाकल्ितत्वः शक्तीनां निरस्तं । 

 कैचिस्ाथवेणिकानां विं प्रति शिरोत्रतापैच्णादन्येषां तदन- ` 

 पैचणदिद्यामेद् इति प्रास उच्यते । खाध्यायस्येष धर्मन 
 विद्यायाः। कथमिद्मवगम्यते। यतस्तवावेन खाध्यायघर्- 

लेन समाचारे बेद्व्रतोपदेणनपरे ग्रन्धे अ्रायवंणिका इदमपि 

 बेदनतत्वेन समामनन्ति नतदचौणेत्रतोऽधौत इति चाधिक्षतं- 

विषयारेतङ्छब्दाद्ष्ययनशब्दाचच खेापनिषदष्ययनधघमं एवष 

| - इति निर्धौथते। तस्मा दनव विद्ये कत्वमिति सूचाथं वदन्ति। 
1 

1 > ब्रह्मविज्ञानफलवस्येतिख'। ` 
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स चिन्तयते! न द्यस्य विद्याधमेत्ः विय्यामेद्कं । उक्न्यायेनान्य- 
तापि तदुपसंहारस्य वक्तं एक्यत्वात्। न चानुपसंहारायमेवा- 
तद्वमेत्व' बोध्यत इति बाय'। उपक्रमोपसंहाराभ्यप विद्येकत्व- 
निणेयस्येव दृश्यमानत्वादुपैच्छदव भाति। ननु तदुक्तियैया 
तथासु श्रतद्भमलबोधनस्यानुपसंहारा्थकले कानुपपसिरिति 
चेत् । उच्यते, सूरस्य तदुक्ताथेत्वं हि तत्तात्यव्यकल्यना सएव 

च न साधौचान् । तथाहि स््ाध्यायोऽ्येतव्य इत्यादिषु 

स्वाध्यायश्व्दस्य वेद् वाचकत्वं प्रसिद्धं समाचारशब्दस्य िदित- 

` क्रियाआचकत्वच्च। तत्रोभयोरपि श्ुख्येऽर्यो बाध्यते । तस्थिन् 
सम्भवति तद्वाधसत्वथुक्तः। | 

किञ्चैवं नतभिष्टोमसेवोदिश्येव्यादिनोक्ताश्डाया भ्रनि- 
टत्तिरिति। नन्वयवणोपनिषतसु प्ते स होवाचाजयोनिः ` 
यौऽवतारारणं मध्यं खेष्ोऽबतारः को भविता येन लोकासुष्टा 

` दिवासुष्टा भवन्ति यं खता सुक्ता अस्मात् संसाराद्वन्ति कथः 

च्चास्यावतारस्य ब्रह्मता भवति। सद्ोवाच तरहिनारायणो देव 

टूत्युपक्रम्य मथ॒राखरूपं निरूप्य निगद्यते यत्रासौ संख्ितः 

लष्णः स्वोभिः शत्या समाहित दूति तैनास्यावतारस्यशेषावता- 
राणां मध्ये च्रेष्ठय निरूप्यते । अरौभागवकेऽपि च एते चांगकलाः 

यंस: छष्णसु भगवान् सखयमिति गौयते। पव्वोक्तरोत्या तु 
सव्वेतुल्यता प्रतौयत दति नेकतरनि्वरः सम्भवति किच्च 
ब्रह्मणो निरवयवत्वे नकस्यांशित्वमन्येषां तदं गत्वमिव्यपि वती 

मग्रक्यमिति प्रा्तेऽभिधौयते। सल्व' घस्य प्रिया सूरिः विश्दध- 

सत्व' तथ धाम श्ान्तमिल्यादिवाक्येरप्रातो भगवत्स्थानग्धतः 
सत्वनामा भगवद्स्मरूपएव कश्चनास्ि यादृशेन पिए भगवान् 
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काय्यं कत्तमिच्छति ताद्गरूपन्तं प्रकटरोज्त्य तस्मिन् खयमा- 

विर्भयायः पिण्डे वद्किवत् तत्तत्काय्यांखि करोति यस्मिन् यसि 

नरवतारे ससींऽण श्ल्यच्यते तच दहि विग्रदस्तचाविभतं ब्रह्म 

स्वरूप प्रतोयते । विग्रहश्च सत्वात्मकत्वेन घम््रूपत्ात् तचा- 

विर्भतस्यैव ब्रह्मतत्ससुदितस्यावतारतेन गणनात् तकरैकश्य- 
वंशस्य तद्पत्व' यत् तदेवांगत्व' । यचाधभिष्ठानमनपेच्य स्वयसेव 

 शुदध' साकारं ब्रह्माविभवति भक्ताथं स स्वयं प्रणा भगवानु- 

च्यते । एतदेव च श्रेष्यमतएव सव्वेतः पाशिपष्द्न्तल खस्मिन् 

स्फटं न्नापयितुः तोका दिभत्वेनाविबेश्डव । तेन यादटगवाहग 

लौोलाविशिष्टं यद्यद्वाच्यपौगण्डाद्यवस्थाविशि्टं तत्तद्रपं नित्य 

मेषति वयं जानौोमः। न चवं सचिदानन्दविग्रहोक्तिः सर्ब 

विर्द्ा भेदति वाच्यं सत्स्यापि भगवद्वश्त्वेन खचिदानन्द्- 

रूपत्वादविरोधात् । मन्ताद्यधिष्टाटरूपाणि तु विभरूतिरूपाणि। 

एतच यथातधघा भक्तिसे प्रपितं। तचच्च प्रकाश्णश्रयवहा 

तेजस्वादिति न्यायेन भगवदम्पपणासपि सचिदानन्दरूपत्वात् 

छो नाधिकारिणामधुपास्कानां फलप्रे्ूनां तत्तत्फलदानाथ- 

 मश्तय्यादिरूपेण तच तच खखितत्वभेव । नन्वकस्यव शद्रस्यवा- 

 नन्तरूप्त्वं भवतेवोक्तमतो मद्छाददिरूपेषपि नाधिष्टानल्वेन 

सल' वक्र' शक्ये । किञ्चैवं निराकारसखभावत्व ब्रह्मणः सिष्यतौति 

 सत्वाव्यबदहितप्राकय्यो क्तिरष्यतुपपन्नेति चेत् मेवं सत्ाधि- 

। ` छानलस्य प्रमाणसिदत्वे नानपनोदयत्वात् ! तचीकत्त' यरेकमव्यत्त- 

भिव्वादि*। प्राकश्धे दि भक्तिनिमित्तकं सातु बडविधेति तदलु- 

 # यदैक मव्यत्तमतन्तरूपमिति ख । 
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रूपं प्राक्मपि तथा», सग(दकारछैष्वधिकतानां भक्ताना- 

मितरासक्तिरप्यस्तोत्युपाध्यन्तरितस्नेह वला खानन्तरूपत्वेन मत्- 
स्यादिङूपोऽपि तद्धे तद्यवधाभमेन प्रकरौभवति। येतु भग- 

बतस्वरूपमावासक्तास्तदथंः खयमेवातद्ावघानेन प्रादुभवति। 
एतेनेव निराकारत्वश्ङ्ापि। निरस्ता एषेन सोपधिक्नेहवनूर्थंमेव 

मव्यादिरूपप्राकचस्य प्रसाणसिद्धत्वानिरूपयितदद्यंमेड सौ. 

व्रजनाथव्राकच्छष्यापि तथाल्ात् सोपाधितेहवत्छपि पुरुषा थै- 

दानस्यानुषङ्गिकलत्वात् पुरुषविध इति श्युतेशेतदेवरूपं रसो वेस 

दूत्यादिखुतिप्रतिपादयः निरूपधिखरेदवतां विषय इद्भेव च 
ज्य मव्यादिरूपन्तु सोपधि तदतामेव तथा ताटक्रदतामयं 

एव प्राकव्यादिव्यवसौयते । एवं सति गुणमेदस्याप्रयोजकलात् 

सववैवेदान्तप्रत्यदेल तब्रह्मसो निष्पत्य | 

द्यति च॥ ६॥ 
वेद्यकल्ेन विद्यानामेकत्व खुलिदशण्यति सव्व वेदा यत्- 

पदमामनन्तौदल्याद्नि । उपासनाप्रकारभेदेनोपाखमेदद्शने 

दोषच्च दशयति यद् दयेव एतस्मित्रद्रमन्तरं कुरुते श्रथ 

तख भयं भवतौति उदिल्यव्ययमपधकं। तथाचारमल्पमप्य 

न्तरं कुरत इत्यषः | | 

उपसं हारोऽथाभेदादि धिशेषवत्समाने च ॥ ५॥ 
ननु पव्वैसूचोक्तरोत्या गुणोपसंहारो न कविद्पिप्रास्ताव- 

 सरद़ूति सिद्ध । दृष्यते चोपसंहारः भ्रोरामोपनिषत्स योवंये 

#* न तधेति ख| 

† निरकौरत्वाश्ङ्ा इति खं। 
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सत्स्यकृू्मादययवतारा दत्यादिनोक्तावताररूपत्वस्य यौराभे 

नभस्त रघुवर्याय रावणान्तकराय चेत्यादिषु तडतियु्नच्छब्द- 

विषये ओव्रजनःधे रघुप्रथलारेरित्याशद्य तत्मयोजकं रूपमाद्। 

उपसंहार इत्यादिना | उक्तस्यलादिषु य उपसंहारः * सलथंख 
पदाथेसख भगवल्लन्नणस्यो† मयत्राप्मेद्ा दित्यथः। नन्वेवं सति 

भतस्ये शरचापादिकं पुरुषे} खज्गादिक भावनोयं स्यादिति चेत्। 

तत्रद । विधिशेषवदिति,। यथया विधिशेषाणामग्निहोचादौ 

नामश्निहोचत्वा दिलक्षणे धम्मं समानेऽपि सति खखश्णसीक्त 

प्रकारकस्येव करणं नान्यश्राखोक्तधर्मोपसंदार एवमि- 
प्र तत्तद्बतारोपासकस्य तत्तदसाधारणधन वच्छे ने वो पासनं 
नान्यावतारधश्चवच्वेनापौत्यथैः। यहा मत्वथोंयोवत्मलययोऽत् । 

तथाच विधिरेषोऽथवादस्तदत् समानच्च भवति त्तत्र चोप- 
संहार दरत्यथैः, श्तरेवं क्नयं। एकस्यां श्तौ यस्य कर्णो 
यत् फलमुच्यते तदितरस्यां तस्येव कम्णस्तदितरत् फलमुच्यते | 

एवं सति दितोयस्यु्यक्प्रलकामनयापि तदेव क कत्तव्य 

भवतौति तत्फलसाघकत्स्यो पसंद्ारः। यथा यदं खदेवेन यजते 

 प्रजाएव तद्यजमानः ख्जत इत्येका श्ुतिरस्य यागस्य प्रजा- 

 प्लकात्व माद । यदेश्वदेवेन यजते । घश्मिभेव तत्संवस्सरमप्रोति 

तस्मादश्वदेवेन यजमानः! संवद्सरोण सखस्तिमाश्रास्त 

| ई  दत्याशःसौतेति द्वितोया खुतिराद ततीकरौोतिरिति। यत्त॒ 

| | ० ५ 4. | | क उ स्थला दरिषु उपसदा दूति ख । 

† भावलचणस्यंति ख' | 

} पुरुषै च दइतिख । 
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 विधिशेषाणामश्मिहोत्ादिधग्पीणणं तदवेकमणग्निहोरादिक् 
स्वैतेव्यथोभेदादुपसुार दति तत्र साधु । श्रग्निहोचादेस्तत्त- 
च्छछखिनं खखशाखोक्तप्रकारस्येव करणादतिरेके प्रायच्ित्त- 

श्रवणादान्यशाखोक्तधर्मोपसं दारः शक्छवचनः। प्राणाद्युपासनाः 
सखथधिकगुणएस्ये तरचोपसंहारे न किचिद्ःधकं दृश्यत इति तच 

| स कलेः भ्क्यत दति चकारेण तदादयः संग्य्छ्यन्ते। वस्तुतस्तु 

पूञ्चसमुचयाय खकारः । शख न्तरोक्तन्नम्मो पसं डारप्रयोजनाभावस्य 
स्राध्यायस्य तयालेनेव्यत निरूपितत्वात् उपरुदहारवोज- 

मनेन सूत्रेणोक्तं । 

अन्यथाल शब्दादिति चेन्नादिशेषात् ॥ ६ ॥ 

ननु उपासनाकक्तन्यायेन गुणोपसहारोद्य पादानां ब्रह्मले- 

` नेक्ये सति भवति। भिध्योविरुद्ानां गुणनां शान्तलक्रूरत- 

 तपोभोमारौनासुपसंहारे क्रियमाणे खरूपाणएामन्ययाल' श्रबह्य- 

तव खाद्दिव्यर्थः । तव डत; शब्दादिति । एकवैकरसत्वा दिधन्ध- 
 निरूपकणष्ुतेरित्यथः। समाघत्ते नाविरेषादिति। एकरसत् 

चथा ुतिवलानिर्णीँयते तथां विसद्धभ्धवच्वमपि तत एव तथे 

त्यर्थ; । तिन वस्सेब तत् तादृञ्चन्तव्यमिति भावः । 

न वा प्रकरणमेदात्परोवसोयस्ादिवत् ॥ ७ ॥ 

पूव्वद्धचोक्ताशङ्धानिराकरणं वा विकल्येन ष्व कात् प्रका- 

रान्तरेण क्रव्य इत्याद्ध। न वेति। तमेवाह । प्रकरणभेदा- 

 दिति। अत्रायं भावः। ब्रुतिप्रामाखाद्यावन् तदुक्धम्डवत् 

ब्रह्मेति मन्तव्यं। एवं सति याद्शोऽधिकारिणो वष्ग्वेद्य 
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रूपं तादृशस्य तश्च ताटक् तज्िरूपयति प्रकरणभेदेन । तथाच 

ज्ञानप्रकरणे ज्ञानाधिकारिरो थादृगृरूमं ज्ञेयं ताहतात् तखे 
निरूपयति शटृश्चमग्राद्यमिद्यादिरूपा सुतिः । मक्तिप्रकरशे ` 

तु मकषर्बहुविधत्ात् याहृग॒येामभक्तानां यादृक् वाह्क् ` 
तदनुभव शिषयभस्ताटक्ताटक्तनिरूपयत्यच्वणोपनिषदिति । खत 

दृान्तमाद। परोवरौधस्त्रादिवदिति। अस्थिख्मे लोवेच करः 

स्यादिति कामवत शच्राराग्राभनान्तरदौोकत्ता पूर्वसुक्ता । तदग्रे परो- 

वरीयसौमवान्तरदौोत्तासुपेधादखः कासेयेतासुश्िम्े लोकेद्धै कथ 

स्यादिति चतुरोग्रेऽय चोनय हावथेकभेषा वें परोवरयष्य- 

बान्तरदोकेति परठितं। अरस्य दौक्ताप्रकरणे पटिनलवादौक्ता 
 पिनोक्तरौत्याव्रतेतुन परोवरोयस्वमेवं भक्तिप्रकरणोयानाम- 

यवे रोपनिषदादयक्रूपाण न भक्तिरहितोपास्यत्ं। न्नान- 

साधनत्वेन विष्एस्मरणादावपि क्रियमाणे भक्तित्वं नेति । ् रयवा 
पूेसूतेर सञ्वैरूपेषु मिथः सव्वेधम््रीणाभ्ुपसंहारः परा्ठः। सच 

कान्तिभक्तानुभवविसद इत्यत्र व्यवख्ितविकल्पमाह न वत्या. 
दिना । सर्ववे्ववतारेषु भगवद्वतारत्मेन साधारणौ भक्गिवैसखस 

स्बैत्रोपसंहार करोतु नाम यस््ेकान्तौ तस्य ले होत्कप्रणन्तः 
- करणमे कस्मिन्नेव रूपे पयथवतसितमिति रूपान्तरमन्तःकरणारूटर 

न भवल्येषेति नोपसंहारसम्भावनापोति। तदेतदुच्यते न वैत्य- 
नेन। तत्र हेतुः प्रकरणभेद्ादिति। शुत्यादिषु तत्तद्धि- 

 कारिणसुदिण्य तत्तत्रकरणमुक्तं तेनात्र प्रकरणपदेनाधिकार 

 उ्ते। एवं सल्युपाखकादिभ्य उक्तरौलोल्छ्टाधिकारादिव्यथः 

7 याहगनुसवविषय इति ख' | 
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सम्प्रयते | परोवरोयस्त्वादिवदिति। परस्मात्मरथ वराच वरो 

यानिति परोबरौयानु्ौयः। तथा चाच्यारिव्यादिगतह्हिर्म- ` 
सुत्वादिगुणविथिष्टोपासनाया भ्रप्युौयोपासनतरेन साम्येऽपि 
सर्व्वीत्क्षटलेनाचोद्रोयोभासत इति न दिरण्यश्मश्रुतवादि- ' 
गुणोपसंहार: परोवरौयस्त्वगुणविशिष्टो नौयोपासनायामेवं- प्रल- 
तेऽपौति। 

संज्ञात्वेन तदुक्तमस्ि सु तद्पि॥८॥ 

एकान्यनेकाल्तिनोरपि श्रीरामोपासकत्वादिसंन्ना वविभि- 

टेकान्तिनोऽप्युपसंहारो युक्ञ इत्याश्ङ्ोत्तरन्तु न वा प्रक- 
रणभेदादित्यनेनेवोक्तं । संन्ना तु लौकिक्यधिकारस्वान्तरः 
सएव वलोयानिति। संन्नकल्वस्य हेतोरन्वयव्यभिचारमाडह अस्ति 

तु तद्पीति। प्रमिति * मेदेष्वप्युपासनेषु परोवरौयस्त्वादिषु 

सन्ञेकत्रसुङौ योपासनेऽप्यस्तोव्यथंः । | - 

व्धाभरेश्च समच्सम् ॥ < ॥ 
श्रधेदं विचायते। उपाखेषु रूपषु वाल्यपौगर्ड़ादिक- 

मप्ययते। तथा खति विह न्यनाधिकभाव श्रापततीति तचीक्तं 

सचिद्ानन्दलवमनुपपन्न स्यात् तषां सद् करूपलत्ात् प्राज्ञतल्वे च 

स्व्वभसमन्तसं स्यादिति प्राप्त आद व्यास्ेरिति। सव्बतः 

 पारणिपाद्ं तदित्यादिश्ुः साकारमेव व्यापकभिति। चकारात् 

 सव्यैरस दति श्त्या रसामकत्वेन भक्तानां यादगृरूपेण 
लौलारसानुभवस्ताटृग्रूपं क्रमेण योगमायापसारशेन प्रकटी- 

# प्रभितेरिति ख'। 
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 . करोतोति बाख।(दिभावो पपत्त सव्वैसु पपन्र भिद्यः । तेन 

` यावदुक्षधरओ्वद् ब्रह्मेति सिद्धः। ननु बह्मधम्यवत््वेन # ते सव्व 

, निद्या वाच्यास्ते च तन्तहक्ववि शिष्ट! स्तच चेकस्य ब भक्तस्य पोव्वां 

पर्थैणनेकरीलासम्बन्धिल' श्रयते । तथाच पूव्यैलोलाया नित्य 

तेन ˆ तव्सम्बन्धिभक्तस्यापि (तथाल वाच । ष्ट सति तख 

वायि्नसौला सम्बन्धोऽयक्यवचनः। तया वचन तु पूब्दलोलाखा 

 नित्यलं { भज्यत । नित्सल् त्भ्िमलीलासम्बन्धिनो भिचल 

स्यात् तच्ानुभवे तद्धावैदकमानविरुदभिल्यत उत्तर पठति । 

सव्वीमेद्ादन्यचेम ॥ १०॥ 

 लौलामध्यपालतिनां सव्वैषां पदायाना ब्रह्मणा सदाभदाद् 

` ब्रह्मणख्धकत्वात् ू्व॑लोलातोऽन्यतोत्तरलौलायामपोमे प्व 

 सीलासम्बन्धिन एव त दइत्ययः। अच्रदमाक्रूत | रसो बस 

दृति श्त्या ६ सव्यस | इति श्रुल्या च सन्वरसासकल ब्रह्मणो 

निर्णीतं । तथश्च चस्य रसस्य य विभावानुभावादिरूपास्तः स 

रसः सम्प्रयत आतानवितानामकलन्तुभिः पट इवातस्तत्ता- 

दाप रसस्येति सब्बीमेदीनिःप्र्युह दति । नलु विरुद 

। दिकमोरेकजातौयभाववतोभक्तयतिश्रयन युगपदेकजातौयलौला- 

| सद्धितभगवद्प्रादुभवै भगवतो व्यापकल्वेनव प्रादुभावस्योप 

-_ ------------------
----_-~ 

त, बरह्मधमीलेनेति ख' । 

+ निललं इति ख' । 
6 | | 4. सर्बन्विभिन्नलमिति ख । 

. | 0 इ शरव्याचेति ख । | | 
५ | खपुसक सन्धरसं दति तिनं परिण्टदीता) 
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पन्रत्वेऽपि लोलापद्ायांनामव्यापकलात् युगपदा विभाोवोऽनुप- 

पन्नः *। भत्तयोः समानत्वाद्गक्तिमागविरोघापातादिनिगमका- 
^ । । । + 

भावाचखकत मायया प्रद्ेयतोति च वक्त युक्तमिति श्ड्- 

पेताभ्यां खूाभ्यां निरस्तेति ज्ञेयं । ब्रह्यणो व्यापकत्वाज्लीला- 
| द ~ भ । 

याच्च तेन सदाभेदात् वेथालादेकस्मं भक्लाय यथया ब्रह्मण 
। € श न्क > 

सदह लौलापदायौ अविभव्न्ति तथव तद्वान्यतापि भक्त 

समानदेशर अआविभवन्तीति सव्व॑सान्नञ्नस्यात्। ननु बाप्रकल्- 

वत् पूर्णनन्देष्यनो््यादयोऽपि धर्भौरूष प्रतता भवेयुः 
न चैवमस्ति दुःखसम्भावनायां प्रसुभेब प्राथेयन्ति यतः एवं 

संति व्यापकत्वमपि न वक्तु क्यः तुल्यत्वादत उत्तरं पठति । 

आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ ११॥ 
पूर्ण नन्देश्वय्यीदयः प्रधानस्य धश्थिणो ब्रह्मणएव धम्म 

 लोलापदार्यीसतु ब्रह्मधग्तेन व्याप्रका उच्यन्ते । व्यापकस्य 

ध्चिणोऽनागन्तुक्रधश्चस्य व्यापकत्वनियमात् न धि धर्ष 

पू णप॑नन्दत्वादयः सम्भवन्ति । घन्धित्वापच्याघश्चव्याहतैः † । अत- 

एवाच प्रधानपदसुपात्त गुणभावेन लौोलापदार्यानामावि्भीव 

इति ज्ञाप्रयितुः। | | 

प्रिय शिरस्ताद्यप्रा्िष पचयापचयो दि 
| भेदे॥१२॥ 
ननूपासकस्य परियलवादिप्रकारकक्नानक्रममादाय प्रियत्वादि- 

मणां भिरस्तवादिरूपत्वमानन्दमयाधिकरणे निरूपितमिति 

¢ [प [1 = ~ओ" 

# श््राविभमावानुपपत्तेरिति ख । 

† व्यप्तेरिति खः, | 



५५ "५५ १८०  , अणुमाष्यम् । [द अथाव 
 लौलाखानासपि प्रियतल्वादिन्नानस्य सादवापि खशूपोपास- ` 
करस्य रियशिरस्वादिधर्माणासुपसंहारः काय्य दल्याश्ह्य पररि- 

इरति प्रियभिरस््रायप्राभिरिति । चित्तशद्धितारतस्यडेतुक- 
प्रियत्वाद्ज्ञानं लौलास्थानां चित्त्रदाश्पे्ामावात्र सम्भव. 

 तीतिःन तेषामतोपसंहारः काथ द्व्य्ैः। अथवा नन्तानन्द्- ` 
 सयोणासनामथवखोपनिषदुक्गपच्चरात्रा्यागमोक्तप्रकारेण कुन्तः ` 

 ॒रुषरूपे पर्तादयपसंहारख्यायुक्तल्लादानन्दमयाधिकरशे तद्रप- ` 

 स्येवोक्षत्वात् एरुषरूपः कथ मानन्दमयः । तथाते वा कथं 
नोक्तोपसंहारः। अपरञ्च । मोदप्रमोदयोरुपचितादुपविता- 

1 नन्दरूपयोयेगपत्सलेन देश्यभेदेनापि भिन्नता ननिव्यानन्देकरते 
ब्रह्मणि तादगरूपकथनमनुपपन्नरनिल्यागद् परिहरति । प्रिय- 
 भिरस्त्वादौति । यद्यघब्वेणोपास्प्ात् प्रियशिरसत्वादिविभिष्य ` 
भेदः स्यात् तदा तदप्रािः ¡ खातर च तथेति प्रियिरस््ादिक- ` 

सुपासनामार्भवस्याययषेणिकादेरुपसंदहायभेबेत्ययः। वित्तशयुधि- 
` तारतम्यहेतुकं प्रियलोदिन्नानमिति पक्ते परोदवाद्पक्ऽपि 

तत्र भेदाभावान्मोदप्रमोदयोनं त्दुक्तरूपत्मित्यथः। ब्रह्म 
धर्माएव भिन्ना इद्युपासनाये' तानादाय भरिरःपाादि निर. 

 -प्यत दूति तन्व निरूपितमस्माभिः। यद्यप्वानन्दमयाधि- ` 
` करणणएवाखायैस्योक्तवाेयं श्य सम्भवति तद्ापि गुणोप- | 
` संहारप्रसङ्गे{ मिष्यानादिनः आपातत; ङ्गा स्भवतोल्ाचा्ै. 

+ चित्तपेचामावादिति खः). 
+ देशमेदेनाभित्रलदित्तिख। ` 

4  ‡ तदा तदपा्षिः खादिति ख पुरक नास्ति | 

§ मरः द्तिखः। (1. 

व 24 5 त 



३ पादः | ऋणभाष्यम् 1 । 

णोक्ता निरस्ता । नन् पास्यरूपस्याविरूढाएव गुणा उपसं ह- 
्तव्यानतु विषदा: | तथाच पुरुषरूपै पत्नादि विरुदमिति न 
तदुपसरंहायमित्याशङ्ाह । 

इतरे त्थेसामान्यात् ॥ १३॥ 
रतरे युरुषरूपे विरुतेन यै भासमाना धर्म्मासतऽप्युप- 

 संहत्तव्याः। तत्र॒ विरोधव्यवच्छेदन्ञापनाय तु शब्दः। तत्र 
तुरथसामान्यादिति) अथः पदाथः अानन्दमयत्वलच्णस्तस्य 

` समानवताटेकलत्वादित्यथः। अ्रथानन्दमयाधिकरण उक्तप्रकारेण 
ये प्रियलादि्धिम्मास्तेषाभमेवोपसंहारः कायः नतु पुरुषरूपे 
पत्तादोनामपोत्ययिमं पठति। 

आध्यानाय प्रयोजनाभावात् ॥ १8॥ 
शआनन्द्सखरूपस्य यावन्तो घम्भा भक्तिमार्मया; परीच्तवाद- 

 नोचन्ते प्रियवप्राधान्यादयस्तेषां सर्व्वेषां ्यानमासमन्ताद्ानं 
तद्ध ये धर्मः # प्रयुक्ता।स्तएबोपसंहत्तव्या नान्ये। तत्र हतु 

` प्रयोजनाभावादिति। ष्यानपदाथस्य ताबद्धिरेव सिद्धेरधिकोप- 

संहारे तयाल्ादिवयथ्ः। श्रन्येषामनुपसंहारे हेत्वन्तर मप्याद | 

८  आत्मश्ब्दाच॥ १५ ॥ 

प्रियमेषेत्यादिना परोच्वादेनोक्ञानां प्रियप्राघान्यादौना- ` 

मेवं भावना कायन तु यथाञ्रुतानां शिरःपक्तादौनां। तेषा- 
मविवक्तितत्वात्। तत्र §तुरालशब्दादिति। अनन्द ्राते- 

# तदधं च धर्म्माः इति ख' | 

 † उपवुक्ताः इतिख । `. , 



२९२ `  अषभाव्यम्। [ द् अध्यायस्य 

त्यनेन पूाक्रानां प्रियप्राधान्यादौनां रसात्मकानामाला 

खरूपमानन्द दत्य । श्रये रसो वेस दति बच्छमाएव्ात् ` 

तस्य च सखायभावामकल्नात् तस्येवानन्दम यलाच प्रियविषयका- 

 लोलामध्यपातिभक्लन्नानप्रकाराणएासपि रसात्कले नानन्दरूप- 

चात् पषासुपाखना तूत्तमाधिकाराभावात् अिरःपचचादिरूपए 

कालि भाववतौ शुतिस्तथा न्यरूपयत् ! एतेन यत्परम्परा- 

सम्बन्धेऽप्यपास्यत्वं तदस्य. मदत # कियद्बधिवाचयमिति 

ज्नाप्यते | एवं सद्यपासनामगोंयोपाखं वि्ठतिरूपं न तु सूल- 

रूपं यन्न योगेन वाक्यादिति ज्ञं । 

प्रात्मग्हौतिरितरवद्ल्तरात् ॥ १६॥ 
तैन्तिरीयकैऽ्मयादिनिरूपणे पुरुषविध तषां निरूप्य 

तससेष एव शरीर भामा+ यः पूरव्वैस्ेति सञ्च निगदयते। 

तत्रानन्दमयपयन्तं शरौरात्त्कथधनाद्गवति संग्यः | शरोराभि- 

मानौ जोवएव कश्चिदुत न्ह्येव। तत्र शारोरपदात् जोवएव 

भवितुमहति। तथा सल्यानन्दमचस्यापि ब्रह्मत्वं नोपपद्यते । 

उच्यते च भागंवां विद्यायां अत्रं ब्रह्मेति व्यजानादित्यारभ्वा- 

 नन्दमयप्रथन्तमानन्दो ब्रह्मेति व्यजानादिव्यन्तया खुल्या ब्रह्म 

 त्वमिद्यभयतः पाश्शारन्लुरिति प्रास आह! इतरवत् जौववत् 
 आत्मग्टहोतिः आत्मग्रहणं । तखष एव शारोर भ्रातेति वत्तदुत्त- 

 रात्। यः पू्वैस्येति सबव्वैतोक्तलात् सर्व्वभ्य उत्तर श्रानन्द- 

 मयन्तस्माद्धेतोरित्ययः। अत्रमयादिषु सक्ष्वानन्दमयस्छेवोकतः 

४ उपास्यमदच्वमिति ख' ! 

† पुरुषणएव शारीर आद्या इति! 



श्पद्ः। अएनाय्यन् | | २६ र 

तत्तच्छरौोराभिमानिलात् तया एतद्यघातयानन्दमयाधि- 

करणे * प्रपल्चितमस्माभिः। अध बाऽन्योऽन्तर श्रासेद्यत्रमया- 

दन्यत सव्वचोक्तत्वात् पूववपूव्यैनिरूपिती यः स इतर इत्यते । 
तथाच यः पूव्वैश्येति शुल्येतरवत् पूर्वैनिरूपितवत् प्रक्षतस्या- 
प्यात्ग्रहणं कथनं यत्तदुत्तरादिति। 

अन्वयादिति चेत्छपादवधारणात् ॥ १७ ॥ 
ननु सव्वेत्रान्योऽन्तर ्रालेतिः खुल्या प्रलेकमन्रमवारीनां 

मदनिरूपणच्छारीरपदाचच भिन्नो भिन्नो जौव आत्मा एरो- 

राभिमानौ सरव्बलौच्यते । अानन्दमथेऽपि तथोक्तियीसा 

आनन्दमयस्य ब्रह्मवेन वापकत्रेन ‡ सन्॑चान्वयात् सर्कषु शरीरेषु 

सञ्बन्धादित्याच्चङ्धय तन्निरासायोकेऽथं उपपत्तिमाडह । स्यादि. 
 त्यादिना। स्यात्। श्रानन्दएवोक्तसव्वेशरीराभिमानौ भवती 

त्ये; । तच हेतुरवधघारणादिति। एष एङेव्ये वकारेणेतर निषेध 

` पूव्वैकमानन्दमयस्य वामत्निदौरादित्ययः 

कार्य्याख्यानादपव्व' ॥ १८॥ 
तेत्तिरौयके पञ्चते । तस्मादा एतस्मादाकन आकाशः सम्भूत 

इत्यपक्रम्य महाभूतरुषटिसुक्ला आन्नायते एथिया ज्ोषधय रोष- | 
धोभ्योऽन्नं अन्नात् पुरूषः स वा एष पुरुषोऽत्ररसमय इति । एत- 

दयेऽन्नस्योत्पत्तिखितिलथडहेतुलसुक्ता येऽन्नं ब्रह्मोपासत इत्युच्यते | 

खगुवस्णसंवादे चात्र ब्रह्मेति व्यजानादित्यचते । तत्सवा 

# एतत् यथानन्दमयथाधिकरणे इति ख । 

 † शसौरपदाच्च भित्रीजौव इति ख । 

| ‡ व्यापकल्वेनेति ख पुरक मासि । 



| २९४ चअणुभव्यन् । ` [३ अध्याख. 

एष पुरुपोऽत्ररस्मय इत्यभेन पूजक्तषएव पुरुष उच्यत उत तद्धित्र 

इति भवति स्रायः। किमच युक्त पूर्वोक्त एवेति । यतः पूव्बाक्त- 

स्यैवस वा एष इत्यनेन प्रल्भिन्नानं प्रतोयते तत्र ब्रह्मतेनोपा- 

सना का्थत्यभिप्राधेण बह्मलेन सतयत दति प्राप आह | कार्य- 

| स्यानाटपूव्वं मिति । पूव्वेस्यान्रकाथस्य पुरुषस्याख्यानात् खवा 

एष दत्यमेनायिमथुतिभिन्रद्यत्वेन प्रतिपिपाद्यिषितमन्ररूपः 
मेवोच्यते न तु पव्वेमिव्यूथः। सवा एष इति प्रल्यभिन्ञान- 
मिति यदुक्तः तत्न शत्रात् पुरुष इत्यन्तेनाधिभौतिकतज्िरू- 

पणात् सवा एष दत्यनेनाध्यासिकतन्निरूपणादुभयोख भेदात् 

अतएव संप्रयाभावायाद। वे निश्चयेन । एष वच्छमाणः पुरुषः 
 सः। आष्यास्मिकल्न प्रसिद्धोऽन्ररसमय इति अन्यथा ब्रह्मा 

ककतपोलक्षणसाधनेनाधिकारे सम्यन्नेऽन्र' त्रद्येति व्यजाना- 

दिति न वदेत् । न चैतदपि तत् तथान स्तूयत इति वाचं । 
श्यतेः प्रतारकत्वापरः ओआ्आनन्द्मयान्तमेवमेव निरूपणा । 

 च्रतएवास्याप्यात्माऽग्रे निरूपितो यः पूव्वेष्येति सत्वाधिदे विक 
आनन्दमयः। अथवा बाजसनेयिभाखायामा मेत्येवोपासौतेल्युप- 

क्रम्य तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रयोवित्तात् प्रेयोऽन्यस्मात् सव्वस्माद्- 

 न्तरतरं यदयमामेव्येतदग्रेऽन्यस्य प्रियत्व निराक्त्ये्वरो हि 

तथा स्यादासाननेव प्रियमुपासौतेति पयते । अ्रचा्मौ पाधिक- 
` त्वात् सव्वत्र प्रियवयामपरेन जौवाकनएव प्रियतरेनीपासना 

` बिधौयत उतैष्वरपदात् परमात्मन इति भवति संशयः । किमत्र 
युक्तं जौवाकनणएवैति ¦ अरत; * यथा युादेराौपाधिकप्रिव- 

. ` # कतः इति ख। 



३ धादः । सणुभाष्यम् । 

 सोक्या जौवात्मनएव प्रियल्रसुच्यतेऽन्यच्र श्रुतौ तथेहापि प्रेयः 

यचरादित्याद्िकिथनाल्नीवातमेव भवितुमहतीति . मोप श्राद। 

 कार्व्याख्यानादपूर्वमिति । इतः पूब्यैमान्नायते प्राणचेव प्राणो 

नाम भवति वदन्वाक् पश्यं्न्लः शण्वन् खोत्रं मन्वानोमन- 

 स्तान्यस्येतानि कर्मनामान्येवेति। तथाच प्राण्नवद्नाद्दि- 

कार्यैः; कत्खप्राणएवागादिलेने कस्ये बात्मन अआख्यएनात् कथ- 
नादपूव्वे । पन्वं युत्रवित्तायभिमानद्शणायां नवाभ्ररे पल्य 

कामाय पतिः प्रियो भवतीत्यादिना यग्मरियत्वेनोच्ते तस्मादित्र- 

 मात्शब्टवाचमतरययः ! लोके हि | प्राएवायुवागिन्द्रिया- 

दौनाभेव तत्तच्छब्दवाचता न तु जोवस्य श्रत एवाग्रे शुतियदह 

ईश्वरो हि तया स्यादिति! भरत एव प्रेयोऽन्यस्मात् सव्वस्माद- 

न्तरतरं यद्यमाकेव्याद अन्तरो जीवाला ततोऽपतिशये- 

नान्तरमन्तरतरं पुरुषो तमसखरूपमेव भवितुमदतीति एतेन 

 विग्रहस्यवालरूपत्व सिध्यति | तेना विक्लतत्परमानन्दत्वा- 
 दयोऽपि ध्रा उपसंहत्तव्याः। नतु विग्रहे चन्तुःमरोच्नादरौनां 

| वेलक्चप्रतीतेराकनश्च कर सत्वादु कन्धनाम व्ल ब्रह्म खनु पपन - 

 भिल्ाणश्ह्योत्तरं पठति । 

समान एवं चाभेदात् ॥ १८ ॥ 
चोऽप्यर्थे । तथाचेवमपि सति खरो त चन्ञुरा दि वलक्ष - 

= प्रतौताषपि सति समान एकरूपएव न तु विषमसत्र हतुर- ` 
भेदादिति | चत्तुरादौोनां ब्रह्मलेन परस्मरमभेदादिव्यघेः। अति- 

दमाङ्ूतं । तन्लौ पनिषदः पुरुषं एच्छामोति श्चुतेरूपनिषद यमेव ̀  

ब्रह्मरूपं । ताञ प्राणत्रेव प्राणो भवति बद्नवागिल्यादिरूपाः . 
9 | 



रद् अणएभाष्यम् । [ ३ अध्यायस् 

प्रतिनियतेन्दरियग्राद्यान्थन् खरूपेनेव ग्टहदर, ह्म तत्तच्छब्दवाच्यं 

भवतीति वद्न्ति। तदाच्यता च व्यवहागत्वे। सचतदेतत् 
प्रेयः पच्रादिवाक्येकवाक्यतया निरूपधिल्तेहवतामेव व्यवहा 

दूति ज्ञाप्यते स चाविभतेऽवताररूप्रएव स्रवति | एवं सति 

ततर भक्तभगवदियईे तत्तदबयवेषु भदेन यथायथा व्यवङ्कियते 

 तथातथेव तदेकमेवाखण्डसखिद्ानन्दरूप त्रद्मव्ययः सम्पद्यते | 

- एवभ्निधो लोके न प्रसिद्ध. इत्यसख्ावना खात् तद्भावायाग्रे 

युतिराह ईश्वरो ह तथा स्यादिति। एतेनाविभूतरूपे व्यापक- 
लेकरसत्वसचिदानन्दलादयो घञा उपसंहत्तव्या अनाविभतै- 

ऽपी तिगखितं । एवं सत्याविभावैऽनाविभोवेऽपौणष्वरः समानः। न 

द्याविभीवे कांचनागन्तुकान्धर्यानादायाविभेवतौति वक्त चं 
अनाविभूत स्यापि एवं विश्च तप्रकारेरेवाभेदादिल्यपि सूत्राधेः 

सूत्रकाराभिमत इति न्नातदं। चकारेण विरुदसर्वधम्म ्रयतं 
ससु्धौयते। एवं साक्तादाविभ्ु तभगवदरपे पूर्णीनन्तधरमपस्तद्पा- 

सनो पसंहत्तेव्या इति सिद 
अथ यतर काथचिकौषया जोषे खयसाविशति तदाषैशात्त- 

द्ी्रपि केचित् तस्मिन्नाविभेवन्ति तत्रोपासकैनाखिलब्रह्म- 

 धर्मोपसंद्ारः करसव्यो न वेति गह्मसमाधानं विकलयेनाह 

 सूनाभ्यां।! ततादौ बिधिपक्तमादह। 

` सम्बन्धादेदमन्यच्ापि ॥ २० ॥ 
 श्रन्यचापि जोषेऽप्येवं ब्रह्मरौवोपासना काय्या | तत डतः 
सम्बसादिति। भयोगोलके वङ्करिव तस्मिन्नावेरलक्तणः सम्ब 

 . मोरस्तौति त्वेन यपदेमाच तथेत्यथेः । श्रतेवं ज्ञेयं। अयन्तु 



र पादः)  अणभाव्यम् | 

जोवोऽत्राविष्टः भगवन्तमहसुपासङति जानाति चेत्तदानसा 

जोवगाभिन्युपासना किन्तु व्रक्नगाभिन्येव। तचाखिलधर्मनोप. 
संहारे न किञ्िदाधक यच ब्रह्मत्रेनेव ज्ञात्वोपास्ते तत्रापि तं 
यथा यथोपासते तथेव भवति। तद्धेतान् शलावतोति चुतेगैबौदौ 
जौ वत्ववद्धि" निषेधाच्च तघा ¡ तत्तदुपासकस्य * तदुप्पसना- 

सिद्यथः तत्फलदानायेच्च ताद्गृरपो भगवानाविगरतीति च 

तथा । यस्वन्तरक्गभगवद्धक्त' हदय विभतभगवत्क' ज्ञातेतद्भजने- 
नादं भगवन्तं प्रष्यामौति ज्ञात्वा तभव भजते स भक्ति 

माव इति भक्हृद्याविभूतेऽपि रूप उपसंहारो चम्नीणां 
तेन न काय इत्यथिमं पठति । 

न वाविशषात् ॥ २१॥ 

अनुपसंहारे हेतुरविशेषादिति। अस्य भक्तभक्तत्रेन तद्- 

भजनरसाखादनेन विरत तदाविष्टभगवत्कल्ेन तन्िरपे्तत्ेन 

वा तदाविष्टभमगवति गुलोपसंदहारेऽनुपसंहारे बा भक्तोपास- 

नाया पिशेषाभावादिल्यथेः। अनुपसंहारस्यात्न वाघकलाभाव- 
ज्ञापनाय वा शब्द्; विशेषादिति वा, पूवव विहितव्देनं 

भगवद्ाकारादिषु भजनं सुवयेत्थयक्तरूपभक्तसङ्गेन तद्गजनेन च 
्वष्माद्विभिषटं रसमनुश्चतवानिति रसाखादे विशेषा ोप- 

 संहारुस न करोतीलयतुवादः। विहितत्वेन गुणोपसंहारथू्वै- 

कीपासना्थां नौरसत्वेन अनाद्रन्नापनायवा शब्द; । भगवदव- 

 ताररूपोऽपि बादरायणः प्रासद्धिकेऽपि भक्तिमागेस्मरणे तदौच 
१ । 1 

 # जीववुद्धिनिषेधादितिख । ` 
† तच याद्रगुपासक इति ख | 



रद्य `  अणएुभाष्यम् | [२३ अध्याय | 

रसात ्पर वशस्तह्वावसखभावमनृक्तवान् | अपि च । उपसदारो* 

दि ततरालुक्तानामन्यतोक्तानां गणानां तत्र सत्वेन ज्ञानमात्र । 

उक्तरूपभक्तरूपं भक्ताय तु तद्धजनौये भक्तएवालोकिकाननु 

भावान् भगवान् प्रयच्च द्शयतौति न तचोपसंहारापर्ा- 

गन्धोऽपौव्यन्तरं पठति । 

दशयति च.# २२॥ 

ननु भक्तभक्तः खसेव्येलयलौकिकं वीष्यै' दृष्टा तद्ाव्िष्टे भम 

वति तस्मश्नारकलखेन्द्रादौनामपि तदान्नापेैचिच दृटा चुलोक- 

व्यापकल्रस्यो पसंहार करिष्यतीत्याशद्ह । 

सम्भ तिद्यव्याप्र्ापि चातः ॥ २२॥ 

राणायनोयानां श्खिल्लेषु पथते । त्रह्मज्येष्ठा वोय्या सम्ब 

तानि नद्या च्येष्ठ दिवमाततान । ब्रह्म भूनानां प्रथमन्तु 

` जच्चं पेनाति ब्ह्मणा सय्वितुंक इति। अस्याधेतु अन्यद 

पुरुषः सद्टाथानपैच्य विक्रमा; सन्धि यन्ते तेन तत्पराक्रमाणान्त् 

व॒ नियतपूरव्वभावित्वरूपकारणएल्न ज्याः ब्रह्मधम््राणन्तु 

 ब्रह्म॑व च्ये्ठमनन्यापेक्तं ख्च्चादि वारोतौत्य्थे;। एवं सति 

 कहमज्ेष्ठं येषां तानि रह्मच्येषठानि वीर्व्वाणि । भत्र छन्दसि बह- 

 वचनश्यड़ादेशः। किच । अन्येकां वौव्योण्णं बलवद्धिमये भह्गो- ` 

| पि भवति तेन ते खवीर्ययाणि न सम्बिस्ति ब्रह्मवोय्योणि तु 

ब्रह्मणा सरम्मतानि निःप्रद्यद्दं सम्धरतानौतधः। तच्च च्यष्ठ | 

से उप्दारोद्रौतिख + 



पादः] ` अणुभाष्यम् । रद 

ब्रह्माये इन्द्रादिजदमनः प्रारीव दिवं खगेमाततान व्यास 

 वन्नित्यभेव विष्ठव्यापकमित्ययः। डे श्रतोऽपरिच्छेदमुक्ता काल- 

तोऽपि तमा । ब्रह्मेति । भमूतानामाक्ाशदोनां पूव्वेमेव जनन 

आविर्वमूवे्यथैः। एतेन वोयसम्बुतिुव्यासिप्रतिमाहइाक्यमुक्त 

भवति । तथाच सम्भृति य॒व्यासिश्च तयोः समादहारस्तया । 

एतावपि सख तत्र नोपसंह्रति। तत डेतुनवाविरेषादिति 

सूल्ीक्त पवेत्यतिदि्त्यत एवैति । । एतयथा तथा तत्रेवोक्तं । 

विषयवाक्यत्तरा द्वौ कध तुदेगेनेवं ज्ञायते भक्तसेहिकपार- 

लोकिकोपयो गिघश्चोपलक्तणा्थ' इथोरे वोदे णः कत दूति । चका- 

रण दर्भनमथुक्तं समुच्चीयते ! अन्यच । स्पदकतिसन्धावनारयां 

दि तद्योग्यतानिषेधः सम्भवति सा चाविश्धूतएव भगवति 

| सभ्भ्रवतौत्य खिल क्या विभौवपूव्धैकमाविश्यतस्य तस्ये तया खुल्या 

 भाद्ाव्यसुच्यत इति गमभ्यते। एवं सति एतदाक्योक्तघन्मयोरे- 

 वानुपसंहाथत्वेन यत् कथनं तत्त भकहृद्याविग्ध तं ब्रह्माप्येवं- 

भूतभेशषैति ज्ञापनाय भरतो युक्तएवानुपसंहारः। . 

परूषविद्यायामिव चेतरेषामनास्नानात् ॥ २8 ॥ 

तेत्तिरोयक्ते सहस पोषौ पुरुषः सदसा ्ः सदस्रपात् स 

भूमिं विभ्बतो इला अ्रव्यतिष्ठदशाङ्लं परुषएवैदध सव्व यदू 

यच भव्यभित्यादिना पुरुषविद्या निरूप्यते । तचैव ब्रह्मविदा- 

प्ति परमिति प्रश्रं सवा एष पुरुषोऽत्ररसखमय इत्यारभ्य 

` प्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयात्वकं जह्यस्रूपं निरू- 

प्यते! ततर सव्यै्र सच पुरुषविधएवेति च प्रयते। अचा- 

 जरमयादिषु पुरुषक्ते च पुरुषपदखवणादन्रमयादिषु सच. ` 



२७० ` अणुभाष्यम् । [ द अध्यायस 

शी॑वत्वादयपसं हारः कत्ते न वेति भवति संशयः । किमत्र 

युक्तः । उपसंहत्तव्यभेवेति। कुतः। स्ैत ब्रह्मणएवैापाख- 

वादच्राप्यपा सनो ् े्ह्मल पुरुषल्रयोर विशेष दिव्येकयादिति प्राप्त 

उच्यते । पुरुषविद्यायामिषेति । भन्नमयादिषु सदस गोषव्ला- 
दिकं नोपसंहन्तव्यः । कुतः । पुरुषविद्यायां चथा घु रषखरूपं . 

` निषप्यते न तथेतरेषामन्रमयादौनां विज्ञानमयान्तानां खरूपं 
प्रकरणे निरूप्यते । अचर द्धि पुर्षत् मुच्यते । सडखपद्मनेक- 

त्ीपलचकां अरन्यथाचरूणं भिरोभ्येददिगुण्छं बदेत्तेन साकारव्याप- 
कात्वमुक्तं भवति । ततर पुरुष विधत्व स चाध्यासिकरूपस्तच्छरौ- 
राभिमान्यात्मा चान्य आघिदे विक उच्यते न तथाच । 

किञ्च पुरुषणएषेद सव्वैमित्यादिना प्रपञ्चामकत्व' सुक्ि- 

दाटलच्चोक्ला नेतावन््ाचमस्य माहाक्यभितोऽपि महन् 
माहाव्यमसतोति वक्त प्रपचरूपं तदिभूतिरूपमिल्येतावानस्य 
मदहिमेत्यनेनोक्घा तत श्राधिकयमाद् चरतो ज्यायारख पूरुष 
इति । एवमतिबेलक्तरात् पुरुषपद्मात्रसाधर््णए नैकविदयलं 
वक्तं शक्ये न वोपसंद्वार इति । चकारादम्भख पारे भुवनस्य सथ्य 
नाकस्य एषे महतो महौयानित्यादि चुतः सव्वतः पालि 

पारन्तदिव्यःदि सतयख संग्द्यन्ते। एतेन यंत्किल्चिदन- 

 सम्येऽपि!न सूलब्डेतन्रह्मरूपमत एव न तचोपाखता तथा- 
त्वेनेति ज्ञापितं। अतएव ग्छगूपाख्याने भ्रत्रमयादिन्रह्म 

 क्ानेऽपि जिन्ञासवोक्ता श्टगोरानन्दरूपपरन्रद्मन्ञाने तु नोक्ता, 

,  `* तन्मकरणे इृत्तिखं। 
+ षगमैसाखः इतिख'। 



द प्रदः | अणुभाव्यम् | 

तेनाशेषगुणएपूणे ब्र्मीव्युत भवत्यत उत्तमाधकारिभिस्तदेवो- 

पासनयं न विश्धूतरूपमिति ज्ञापितं। 

अथ निर्दोषत्व ज्ञाला भजनोयमिति ज्ञापयितुमधिकर- 

ग7न्तरमारभते । | 

वेधाद्यथेमेदात् ॥ २५॥ 
वाजसनेयिश्णखायां इयाह प्राजापत्या # दयु पक्रम्य तेषां 

मिथःसपरडासुक्लो च्यते ते इ देवान् चु न्तासुरान् यन्न उदगीधेनाल्य- 
यामेति ते इ वाचमूचुस्ं न उद्नायेति तथेति तेभ्यो वागुद- 

गायद्यो वाचि भोगस्त' देवेभ्य श्रागायत् † यत् कल्याणं वदति 

तदात्मने ते विदुरनेन वे न उद्रा्राद्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य 

पाप्मना विध्यत्यःस पाप्मा यदृबेदमप्रतिरूपं वद्तिस एव 

पाप्रेति{। एवमेव प्राणचक्त॒ःखोतप्रखतिषु पापवेधसुक्तोच्ते 

श्रयेतमासन्यं प्राणमूचुस्त न उद्गायेति तथेति तेभ्य एष प्राण 

 उद्रायत्त विदुरनेन बं न उद्ाच्ाद्येषयन्तोति तमभिद्रुत्य पाश्मना 

विध्यत् स यथाश्ञानख्ता लोष्टो विष्वं सेतेवह वे विध्वंसमाना 
विष्व्चो विनेशुरिति । छान्दोग्येऽपि प्राणदिष्वेवमेव पाप्मवेध- 

सुक्ताऽसन्येन तथेल्युच्यते । एतावान् परं विशेषो वाजसनेयि- 
नाङ्गानकटत्' साम गानासुन्नौयत्वेनो पास्यत्वसुच्यते वाकप्रणा- 
टोनािति। अच देहसम्बज्धित्वगानकटत्वयो रुपास्यत्वस्य चा- 

विशेषेऽपि बागादिषु पाप्म श्रासन्यप्राणे कतो नेति भवति 

# प्रजापल्या दति ख| 

† श्रगात् इति ख । 

+ सण्वस पाष्मतिख। 
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{जिन्नासा। न चासन्योपासनाया विधेयत्वात् तत्सतुल्ययमन्येषु ¦ 

पाद्मव्ेध उच्यतिऽस्मितरेति वाच । न दि प्रयोजनायासन्त-- 

प्यथ बोधयति श्रुतिरिति वक्त शव्यं प्रमाष्त्वव्याहतिप्रस 

गत । एकच प्रतारकत्वे सव्वैचापि तच्छङ्गयग तदुक्त कोऽपि 

न प्रवक्त॑तापि। सात्तात्क्रियाथल [भावेऽपि नासन्निरूपकत्- 

मर्थैवाद्ानं । बसुतसतु चदेव विद्यय करोति खद्वयोपनिषदावा 

तदेव वौथवन्तरं भवतोति श्चुतः । 

ज्ञाला ज्ञात्वा च कमाण जमनोऽयमनुतिति । 

विदुषः; क्चसिदिः स्यात् तथा नाविदुषो भवेत् ॥ 

इत्यादिवाक्यं एव ेटेति वाक्याथ वादोक्स्वरूप श्राला 

कर्मकरणे पूणं फलमन्धया न दइव्ययवाद्ाना फलो पकाय्यद्गनि- 

 रूपकत्वात्रानधक्यमत उक्तथ हेतुः न पश्याम दति प्राप्रे तमै- 

बाद वेधारोति। बाक्प्राणादिषु यः पाञ्मवध श्रादिपद्त् 

दुष्टविषयसम्ब्श्च तच हेतुरधभेद्ः । अथा भगवान् तादा 

दित्यघंः। आसन्यत य एवाय मुख्य प्राखस्तसुरोधसुपासौतेति 

छान्दोग्ये उपास्यत्वेनोक्तः। सव्यैषेद्ान्तप्रलययमिति न्यायात् वेदान्त 

प्रपाद्य ब्रह्मःतिरिक्तं नोच्यत दृव्यासन्योऽषि ब्रह्म एभिनत्रोऽत 

 एवापहतपा्ना ह्येष इति सामगं प्यते । अतस्तत्र न पाञ्च 
| <= | वघ इति भावः। ब्रह्मण सख तन्त पुरषाथत्वन्नापनायाथपद 

; < | । नोक्तिः । एतेन विश्वतिरूपेऽपि यतेव तच सूलभ्बूतब्रह्मणि निी 

 -षल्वे* विं वामिति ज्ञापितं | श्रयवाऽथः प्रयोजनं विषय 

ति याबत् । तद्धदादिदलयथः 



३ पादः] अणुभाष्यम् । । २७३ 

 अ्तेदमाकूतं। देवा हि खस्यासुरजयाय गानाधे' वागा- 

 `दौन्चुस्वं न उद्वायेति ! गानानन्तरं यौ वावि भोगस्तं देवेभ्य 

आगायदित्यचते। एवमेव प्राणादिष्वपि स्स्लभोगं देवेभ्य 

्गायदिति। एवं सति देवारयमेवेतत्नानं न तु भगवद । 

यच्यप्यासन्येऽधेवसुच्यते तेभ्य एष प्राण उद्गायदिति तथापि 

यथा वागादिषु खनिष्ठभोगं देवेभ्य आगायदिलयुक्तं तथा नासन्ये ¦ 

सेनो क्षमानेन्रह्या मकलतरेनासुरज यहे तुभैगवनत्सस्बन्ध एविति ज्ञात्रा 
तग्रैवागावद्ासन्य इति ज्ञायते. अतएवान्यच वेध उक्तोऽच 

 तत्कषरशेछावामप्यासुराणं नाय उल्लः) श्रग्रे च भवल्यातना 

 परास्यदिषन् † श्वाटव्यौ भवति एवं वेदेति पयते । तेन पर- 
ब्रह्म निर्दौषमिति किमु वाच्यं । यच तदिश्वतिरूपासन्यस्योक्ल- 

रूपतां यो वेत्ति सोऽपि गुणयुक्तो दोषरदितच्च भवतोति केमुतिक- 

न्यायः सूचितो भवति । एतेन लोकै दोषत्वेन ये धर्मः प्रतोयन्ते 
तएव धम्म भगवति निरूप्यमाणा ‡ न दोषलेन ज्ञेयाः किन्त 

गुणल्वेनेव वसुत एव तथात्वादिति भावो ज्ञाप्यते! 

एवं भगवत्सम्बन्धाभार दोषरसम्बन्धसुक्ता तथा सति गुण- 

ानिच्च वटंस्तत्र विशेषमड । 

हानो ठपायनशब्द शेषत्वात् कुशव्छन्द- 
स्तुत्युपगानवत्तदुतं ॥ २९॥ 

तदा विदान् युखपापे विधूय निरक्ञनः परमं साम्बसुपेति 

ॐ भोगस्तं टेवेग्य इति ख'। 

† परात्महिषन् इति ख' । 

| ‡ निदप्यमाणा दोषत्वेन ईति खः'। 

ध 
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तदनन्तर सस्यमपति इव्याथवणिकेः पते । परमपदरेन ब्रह्मो 

ते, तया च सकाय्याविद्यारहितः परममुपति तदनन्तरं 

साम्यसुपतोति यीजना । तचेदं विचाथते। साम्यं हिसमान- 

 जातोयधग्यवत्व #। तच कालिपयधर्भिरशेषतन्िष्टघर्वी भवति। ` | 

तचान्ल्यः पत्तो ब्रह्मणा समं न सम्भवति न तत्समश्वाग्यधिकख दृश्यत ` 

दूति युतिविरोधादत भराय एव परर्तोऽनुसतत्त्यः। तत्र कश्यः 

खाम्यमिदोच्यत इत्याकाङ्काचामाद। हानाविति। ब्रह्मणः 

सकाश्याददिभागो जोवस्य इानिशब्देनोच्यते। तथा च तस्यां 
9 अ । * [भ । 

सत्यां ये धरा जोवनिहा अानन्दांगण्वय्यांद्यो भगवटिच्छ्या 

तिरोदितास्ते ब्रह्मसम्बन्धे सति पुनराबिभ्चता इति तेरेव तधै- 

ल्यर्धं; । भगवद्ानन्दारौनां † पूणत्राज्जीवानन्दारौनामल्यत्रात् 
। ९“ ४ नो र् | 

नान्नेव समैर्धम्मः ¡ कल्ला ब्रह्मसाभ्ये जोव उपचयते साम्य- 

सुपेतौति । बसुतसतु नेतेरपि धम्म: साम्यमिति भावः| च्रतएव 

न॒ तत्सम इति सखुतिरविरुा । अतएव सत्रक्ता सस्यसुप- 

तीति साम्योपायनग्न्दमाचंनतु सास्यपद्ायेः खारसिकोऽत्राः 
| > 8 ९ । 

स्तौति भावप्रकटनाय शब्द्ण्ब्द् उक्नः। ननु तरेव घञ्मः साम्य 
अ | 

 नेततरेरित्यत्र को हेत॒रिव्या कङ्का यामा । उपायनग्ब्दशेषला- 

दिति परममुपेतौति य उपायन शब्द स्तच्छंषत्वात् साम्योपाय- 

नसेलय्घः। ब्रह्मसम्बन्धडेतुकल्वादानन्दांगाद्याविभौवस्य तदेव 

 साम्योपायनकथयनात्तरेव धः साम्यसभिप्रतसिति भावः। 

 नन्वानन्दादौनां ब्रह्मध्चवात्  तैस्तत्साम्यकथयनं तदभेदभे 

 * घदयूलमितिख'। ` 
 ¶ भागवदानन्दादौनामिति ख । 
 ‡स्सःध्योःदतिखं। 



३ प्रादः] अणभाष्यम् | 

गमयतीत्याशद्य तद्धद्वच्चमात्ख न तदमेद्साधकल्मिव्यत 

 दष्टान्तमाडइ । कुरेत्यादि । कुथा भौदुम्बथः समिधस्ता अग्नि- 

छ्ोमादियागीषु प्रस्तोत्रा खाप्यन्ते #। तद् तत्सस्बन्धि यच्छन्दः सु- 

त्यपगानन्तददिव्यथः । तचाभिला शूर नोनुमो दुग्धा इव भरैनव 

दृत्यचि ये वर्णस्तेषामच एवीपसंहत्य भकार णव} गानं क्रियते! 

न हि तद्ाचिकवर्णधर्माणमचामपसंदारोऽस्तोति तदगात्कलत्व 

भकारस्य; सम्मवति। एवं प्रहतेऽपि ब्रह्मधन्यप्राकच्येन्|| न 

तदाव्कत्वं जौोवस्य सम्भवति । ननु त्लमस्याद्वाकरचभद्- 

दोधनादस्ु तथेति चेत् तव्राद। तदुक्तमिति जोवब्रह्मा- 

मेदबोधनतात्पथ्चमुक्तमित्यथः । तद्गणसारत्रात्त् तद्यपदेशः 

प्राक्ञवदितिसनेखेति शेषः | 

अपिच। श्ुतौ ब्रह्मोपायनस्य ¶ साम्योपायनहेतुलोक्या 

तदलपायनस्य साभ्यालुपायने हेतुमिति ज्ञाप्यते । तथाच परा- 
भिष्यानात् तु तिरोहितं ततोस्य वन्धविपव्थथाविति सते 

गिवस्य बह्मा शवे नानन्देष्वय्या दि ब्रह्मधन्धवच्लात् ब्रह्मणः सका- 
श्ादिभागे सति तदिच्छया तदश्चतिरोधानख संसारित्वे 

 डेतुलसुक्तं यत्तदपि तदुक्तमित्यनेन स्माय्यत इति न विस्म- 

# स्थाप्यते इति ख । 

† पूर इति ख । 

‡ मकारेरेवेति ख । 

 § सकारस्येति ख । 

|| बरह्मधर्ाभाकय्यन इति ख । 

 ¶ ब्रह्मीपासनसयेतिख 

*# संसारिलद्े तुतमिति ख । 
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न्यं । यथयान्यशाखोक्तधग्मा अप्येकस्यां विद्यायामुपसंङ्ियन्त 

एवं ब्रह्मनिष्ठा धम्म जषेऽेतया खुला वोष्यन्त इलयेतावत् 

साम्यमस्तील्युपसं हार प्रकरण एतस्य निरूपण दतं । 

साम्पराये तत्तेव्याभावात् तथा न्ये ॥ २७ ॥ 

वाजसनेविशाखाथां स एष नेति नेतोव्याद्मेल्युपक्रम्य न 

व्ययत दूल्यन्तेन ब्रह्मखरूपसुक्ता यत एतादग्ब्ह्मातसतदिदपि 

 विवचितरूप इत्यभि प्रायेण्णप्े पञ्चते * अ्रतः पापमकरवमतः 

कच्ाणमकरवमित्युभे उभे दष एते तरल्यखत इत्यादिनासिम- 

येष निलो मदमा ब्राद्मणच्येलय चा च ब्रह्मविदो माडाव्यसुक्ञा ` 

प्यते तस्मादेवं वित् शान्तो दान्त उपरतस्तितिद्धः ्रदावित्तो भूता 

शआमन्येवामानं पश्येत् सन्बैभेनं पश्यति सर्व्नोऽस्यासा भवति 

 सववैस्याता भवति सब्बे पाप्नानन्तरति नेनं पाग्रा तरतौला- | 

यक्ता रन्ते प्यते य एवं बेदेति। अतर हि पाप्मतरणारिरूपं बह्म 

 ऋ्ञानमाहाव्यमुच्यते नस्य संसारसुक्तिरेतुतत् , अथयवणोप- | 

निषदादिषु तु भगवद्धकरेमे क्तिडेतुत्वसुच्यते । पर ब्रह्मेतद्योधार- 

यतौतु्रपक्रम्य भजति योऽख्लौ 1 भवत्तेति) अयेऽपि सक्तो 

भवति संखुतेरिति \ एतदिषयव्यवखया तु एर वोक्तेति नातो- 

` च्यते। एतावान् प्ररं सन्देहो य णएवं वेद स पाप्रानन्तरतौतिः 

वचनात् ज्नानद्णयामपि पापरुत्ल वाच्यमन्यथा तरणासम्- 

 बापन्तेः। एवं सति भक्निद्ग्ायामथेवसेव नवेति भवति संश्यः। 

तत्र शयुतावविशेषेण पापनार्खवणात् सु्विपृव्वकाले पाप- 

क
ं
 

.  दभिप्राधेष पठ्यते इति ख । 

ध | र | । 4 सोऽगत बूरि 1 |
 तिरतः साद्य 

ध (- ट । | | ( 2 8.2 {1380 
र, ॥। ; ¢: 4 | 

४, क, क) । 
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नाश्णवश्यस्भावादेकत्र नितः गास्तार्थाऽपरचापि तथेति 
न्यायेन भक्या पापनाश्ादच्ापि तथेषेति प्राप्न राह) सम्यराय 
इत्यादि । सम्परायः परलोकस्तस्मिन् प्राव्यं सतीत्यर्थः । अथवा 
परः पुरुषोत्तमस्तस्यायो ज्ञानं । तथाच सम्यगभूतं पुरुषोत्तम 
ज्ञानं येन स सम््ररायो भक्तिमार्गं इति यावत् श्रयवा 
परे युर्षोत्तमे अयनं अयोगमनं प्रवे इति यावत्! तथाच 
सम्यक परायो येन सतया भक्तिमार्ग इत्यधेः ज्ञानमार्गे 

 च्षरप्र्या भक्तिमागे पुरुषोत्तमप्राघ्या तस्माहिरेषमच ज्ञाप 

चितुमेवं कथनमतो भक्तेः पूव्वभेव पापनाशो युक्त इति भावः | 
बरह्म्तश्य भक्रिलाभानन्तर भक्तया मामभिजानाति भगवद्- 
वाक्यात् युरुषौत्तमखरूपन्ञानस्य भत्तयेकसाश्यत्वात् तथा । एवं 
सति | 

शक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः | 

सुदुसंभः प्रशान्ताका कोरिष्वपि महासुने॥ 

सुक्तोपषटप्यव्यपटेशात् । [ 
जश्यान्तरसदल्ेषु तपोष्यानसमाधिभिः। 
नराणां रोणएपापानां कष्णे भक्तिः प्रजायते ॥ 
जन्मान्तरेषु समाराध्य षध्वजं | 

 वेष्णवत्वं लमेत् कथित् सर्व्यपापचयादिद । 

दत्यादिवाक्येः पापनाश्ानन्तरभेव भक्तिसम्पवाद्क्षस्य तर्त. 
व्यपापादेरभावान्न+ ज्ञानमार्गोयतुच्यतेत्यथेः। नलु य एवं वेदेति 
सामान्यवचनात् युरुषोत्तमविदोऽप्येवभेषेति चेत् तचाह | 

*# परभावलादितिख'। 
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तथाद्ग्ये। तथा ज्ञानानन्तरमपि पापवन्तोऽन्ये * मक्तिमागी 

येभ्योऽन्य इत्यथे: । उक्तवचनरूपोपपत्ति हिशब्देन ज्ञाप्यते । नतु 
भक्तिमार्गोयाणामपि गोपस्त्रौणणां 

दुःसद्धप्रष्ठविरहतौव्रतापषुताशभाः । 

. ध्यानप्राप्रा्ुतास्चेषनिदधैलया कौणएमङ्लाः । 
दति वचनेन दुष्कुतसुलतयोरपि हानिखवणात् पूर्वोक्त 

वचनेविरोघ इत्याशङ्धायासुत्तरं पठति । 

न्दत उभयाविरोधात् ॥ २८ ॥ 

छन्द इच्छा। तथाच भक्तिमार्गीयाणामपि पूव्यं पापा- 
नाश्नो यः स भगवदिच्छाविरेषतोऽतो + भक्तः पूवमेव पाप- 
नाशनिरूपकातन्राशनिरूपकवचनयोरविरोधाद्धेतोभक्ेः † पूर्वै 
मेव पापनाश आवश्यक दत्यधेः। एवं सति भक्तेः पूव्वेमेव तन्ना 
ञ्रेत्सगिंकः स कचिदिशेषेच्छयापनोद्यत इति भावो ज्ञापितो 
भवति । श्वेच्छा विशेषे वक्तव्यवज्धत्वेऽपि { किंचिदुच्यते || 

चिकौर्षितलोलामष्यपातिभक्ता न सोपधिस्नेहवत्यो न सगुण- 

विग्रह्ान वा सुक्कतादियुक्ता इति ज्नापयितुः कतिपयगोपोस्तद्- 

विपरोतधचयुक्ताः छत्वा तस्यां दशायां खप्राप्ौ प्रतिबन्धं ¶ कार- 

#* पापवतोऽन्यं इति ख । 

+ अत दूति खपुस्क्े नालति, ` 
{ गक्तःद्तिख 

॥ | | ५ ई वक्तव्ये बहल्येऽपि षति ख । 

 .  ॥ किञ्चिदिति खुलको -नास्ि) 
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विला खयमेव तां दशां नाशयित्वा खलौोलामध्यपातिनोः ` कत- 
हि (4 । 0 + 

वानिति। न द्ेतावता साव्वदिकएवबायं भावो भवति । न डि 

मन््रप्रतिबद्धशक्तिरग्निरदाहक इति तत्खभावत्वमेव * तस्य 

सान्मैदिकभिति वक्त धक्य। एतच्च सौभागवतदशमसकन्धविहतो 

प्रपच्चितमस्ाभिः । 

 गतेरथेवत्तमभयथाऽन्यथा हि विरोधः ॥ २९ ॥ 
ननु सत्ये ज्ञानमनन्त ब्रह्म योधैद् निहितं गुहायां परमे 

व्योमन्निति । तभेवं विद्ानखूत इह भवति नान्यः पन्या विदय- 

तेऽयनायेव्यादिश्तिभिरुक्तरूपत्रह्मज्ञाने सत्येव मोच इत्युच्यते । 

 यभेवैष हरते तैन लभ्य दूति चुल्या आलौयलेनाङ्गौकारा- 
कवर णस्य भक्तिमार्गीयत्वात् तस्मिन् सति भक्तिमागं प्रवेशाद्- 

भक्तैव स द्रलुचयते। किञ्च । भक्तया मामभिजानातौल्युक्वा ततो 
मां तच्छतो ज्ञाला विते तदनन्तरमिति भगवतोक्तमिति भक्ति 

 मागऽपि प॒रुषोत्तमन्नानेनेव मोच उच्यते ज्ञानमागे वक्षर- 

ज्ञानेनेति विशेषः । 

तस्मात् सह्क्तियुक्तस्य योगिनो वे मद्ात्नः। 

नक्ञानंनच वैराग्यं प्रायः खेयो भवेदिद। 

इति वचनेन भक्तिमागोयस् ज्ञाननरपैच्यमण्ु यते † । तथा 

चैवं मिथः शत्योश्च} विरोघानेकतरनिधीरः सम्भवति। न चज्ञाने- 

नैव मोच उभयत्रापि तथोक्तैः ज्ञाननेरपैच्छोत्तिसु भकिसतुलय- 

 # तत्खभाव इति खं । 

 † वैरपैच्छ' दति खं। 

` ‡ बरुलीः खयोश्वेति खं। 
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मिप्रायेति बाच्यं। विषयभेदेन ज्नानभेदान्सुक्तिसाघनं कतमञ्- ` 

ज्ञानमिल्यनिश्चयात् | न च खातत्वाविशेषात् समुचय इति वाच्य । 

ज्नानिनोऽत्तरे भक्तस्य पुरुषोत्तमे लयात् ससुचयासम्भवात् , 

= तरछैवं विरोधाभावादुपपन्नं सव्वेभिति चेत् न। पून न्ञान- 

मार्गीधन्ञानवतः पञाद्धत्तिमागोँयन्नानवती लयस्ाननिरहारा- 
सम्भवात् । | | । | 

श्रपरन्च । ततो मप तत्वतो ज्ञातवेतिवचनाद्धकिमार्भ 

तत्वतो भगवत्न्ञानमेव प्रेशएसाधनमिति मन्तव्य । तथाच 

मत्कामा रमणं जार मत्खरूपाविदोऽवन्ाः । | 

ब्रह्मम परमं प्रापुः सद्गच्छतसदस्ररएः ॥ | 

ति वाक्यात् ्ञानमागौंयभक्रिमागोंयज्ञानरहितानामपि 
भगवत्रासेस्तत्ताघनल्निरूपकययुति विरोधः| तथाच कचित् 

ज्ञानं सुक्रिखाधनतेनोच्यते कचिद्रक्तिः कचिन्नीभयमपो- ` 
व्येकतरसाधनानिचखयान्क्तिसाधने सुसुत्तोः प्रवच्यसम्यव इति ` 

प्राप्न श्राह} गतेरथेवत्मित्यादि। गतेन्नानस्यायंब्त फल- 

जनवात्वमुभयथा मखादापु्टिभटेनेत्यथः। | 

अचायमाशयः। एष उ एव साधु कश्यकारयति ते यमेभ्यो 
५ | | लोकेभ्य उत्रिनौोषतौत्यादिर्यु तेभ्यो भगवान् खषटिपूव्वेकाल एवतस्य | 

न्ीवायेतत्कश्च कारयिव्वेतत् फलं दाख्य इति विचारितवानिति ` 

` तथेव भवति। ततोक्तरौत्या सुक्निखाधनाननुगमे हेठरवश्वं बाचः। 

एवं सति कतिसाध्यं साधनं ज्ञानभक्तिरूपं शाखेण बोधष्यते। ` 

। ताभ्यां विहिताभ्यां सुक्रमययादट तद्रद्धितानामपि खखरूप- | 

* वाग्या सुक्तिमव्यदाडति ख' । 
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बलेन खप्रापणं पुषटिरित्युयते ।! तथाच यं जौवं यसिनागेऽक्लै- 
क्लतवास्तं जवं तच प्रवत्तंयित्वा तत्फलं द्दातोति सव्मै' सुखं । 

अतएव पु्टिमागेऽङ्गोकतस्य ज्नानादिनेरपेच्छ भर्व्यादायामङ्गो - 

तस्य तद्पै्तिलद युक्तमेवेति भावः! अचर साधकत्वेन विपत्ते 

वाधमाह * । अन्यथा हि विरोध इति । अन्यया मव्वीदापुष्टि- ` 

मेदेन व्यवखाया शरकथने विरोघाद्ेतोखचेत्यधेः । विरोधस्तु 

पूवव पकलग्रन्य उपपादितः । एतेनेव, ननु अ्रवणादिरूपा प्रेम- 
रूपा च भक्तिरविशेषेण पपक्तय एवादेत्यत कचिदिशेषोऽस्ति 
तचा्निकानामपि भक्तानां दुःखदगेनाच्छ्रषणादेः पापनाथकल- 

अवणाच्ा विशेष पक्तस्त सङ्तः । श्रध श्वणाददिरूपा पापे स्यपि 

भवति प्रेमरूपा तु तन्ना एषेति विर्षो वाच्यः सोऽपि 

` मरेमबतामष्यक्ररादौनां मणिग्रसङ्गे भगवता समं कापच्कति- 

खवणान्र साधोयानिव्यपि शडग निरस्ता वेदितव्या तथादि 
` मर््यादापष्टिमेशेनाह्लेकारे वेलक्तखादायावयामङ्गोक्तानां सुमु- ` 

चयैव खवणदौ प्रहत्तिस्तद्टाठलेनेव भगवति प्रेमापिनतु 
निरूपधिः । कदाविदसतुखभावेन सुक्तो च्छानिहत्तावपि तद्वक्तः 
साधनमागीयत्वादनिच्छतो मे गतिमाणीं प्रयुङ्क्त दति 

वाक्वादन्ते सुक्तिरेव भवित । अस्थिन्यागे खवणादिभिः पाप- 

ये प्रेमोत्पत्तिस्ततो सुक्तिः । एटिगगेऽङ्गोतेस्लत्यतुग्रहसाध्य- 

जयोग मिण ननमनय 

# बाधकमाईति ख'। 

{ सापौति खः, 

{ प्रक्लतिरिति ख| 

§ गतिमन्वीमिति ख । 

२३६ 
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त्वात् तच च पापादेरप्रतिबनकत्वात् अवणदिरूपा प्रमसू्ण 

युगपत्मौदवीपरथचैए वा वेपरौत्येन वा भवल्मेव ! अव्र श्रवणा 

दिकमपि फलरूपमेव सेहंनव क्रियमाणत्वात् न विधिविषयः 

त ह्ाविद्यादिसुक्यन्तरूपभजनानन्दात्यन्तरायरूपाश्चङ्षातिरल 

विविषमदह्ातरुग्रहनानां दहने लोलपस्यानुग्रहानलस्य * तदा- 

न्तरालिकपापतूलं प्रतिवन्धकसिति वक्त शक्य । तदुक्त 

श्वौभागवते १ 

स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य 

त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः % । 

विक्र यचोत्पतितं कयित् 

धुनोति स्वं हृदि सत्निविष्टः॥ इति 

विक प्राक्ञनं तदःखदमिति खंयञ्च हरितेन दुःख 

कति धुनोति, उक्तविशेषणएविणिष्टस्य खतो विकर्मनतपय- 

सम्भवात् ‡ सांसगिकं मत्तोशतं नठुमया तमि तिवदा थत् 

छतं विक तत् कथच्चिदुत्पतितभिल्युयते । ल्यक्तान्यभा वलनेन 

| भगव तेवाव्यासङ्खनेन्द्रद्यन्नाख्य पाण्डयराजवन्मह दागमनादयन्ना न ता 

 व्तोक्तरूपै भक्तेविकमौक्तावरुचिन्नापनाय वा कथच्चिदिव्युल- 

वान् | तैन तकित विकमीचाप्यभिपेतमिति ज्ञायते | एताद्ण 

स्यापि यदि विकी भवेत् तदा तच्रिद्थं न ते नान्यत्वत्तखं । 

 # अवग्रद्धानलस्य ति ख । 
प्रवैश्इतिख। 

‡ दयतोऽविकर्मौत्यच्यसम्भ वादिति ख! 

इ खताभिप्ैतमिति ख' । | 
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भगवानेव हदि निविषटस्तदनोति चत दति । कदाचित् खभक्ति 
वृलस्पत्या सदोषमपि जनं कऊता्यीकरिधा मौत्यङ्गोक्थात् चेत् 
भक्तस्तदंव* तत्हृदिश्यएव तत्छसगजं दोषमस्यतदज्ञोकारेण 

तद्ोषमपि ध॒नोतौति सव्वेपदेनोच्यते। चिरकालभोग्यमपि 

ततृक्तणिनेव नाशयति । तन्रायने कालादेरप्रतिवन्धकत्रभित्यपि 
ज्नापयितु' परस्य कालादेरोणएवमुक्तं । अत्र भमजनादिहत्रिषेण- 
न्तानां खष्टएव विकश्षणि सत्यपि स््मवद्ति,\ 

उपपन्नसल्ञचणाभापलव् धेर्लो कवत् ॥ २० ॥ 
ननु भक्तेरेव सर्व्वेच फलत्वसुच्यते । युक्तञेतत् संखतेदुःखा- 

ककत्वात् । तजरिदठत्तेः सन्षामिष्टतलात् । पुटिमार्मौयभक्तानान्तु 
 तदनपेक्तिवमु चते । तदुक्त मयव्व णोपनिषत्छष्टादयाणेमन्तखरूप- 

सक्ता प्रते परं ्रद्मैतयो धारयतील्यादरन्ते सोऽखतो भवती - 
त्यादि! एतद्य किं तदरूपं किं रसनं कथं देतद्नजनमिल्यादि 
प्रसरोत्तरं पद्यते। भक्तिर हसखभजनं तदिहासुत्रीपाधिनैराण्येने बा- 

 मुष्यातनः कल्यनमेतदेव नशष्कम्प मिति। एतदव विचाथते। मन्ता- 

 इत्तितदधिष्टाटरूपध्यानादेरख्तलं 1 फलमुच्यते । भजनसखर- 

पञ्च यावत् फलनेराभ्येन भगवत्यासनः कल्यनमियु्यते। न च 
फलनेराश्वेनं भजनेऽप्यन्ते सुक्तिरेव भविकीति वाच्यं । तं चयाः 

यथोपासते तथव भवति तदेतान् श्लादतौति श्ुतेमक्ि 

साधनतेन ¡ ज्ञात्वा भजतः सेव फलं खरूपसयव सखतन्तपुरुषा 

% तदव ततृहदिश्सत्ससगजं इति. ख । 

¶ अशूतत्वे फलसिति ख । 

‡ सुक्तिभाघनमिति ख| 



२८8 अणभाष्यम् । ] ३ यधाद्ख ` 

 लवमनुभवन् यो भजते तस्य तद्व # फलमिति यतो निरयः ` 

सम्यतते । ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तघव भजाम्बहमिति भग- 

 बहाक्छयाच्च । अतएव रहस्यभजनं लच्छमुक्त । तयाच। ख्रातलभग- 

बस्बन्धित्रयोर विशेषात् कतमो गरौयानिति संगये गृढाभि- 

सन्धिः पठति । मसुरो; सकागाद्रहस्यभजनकत वोपपन्नः उप- 

पन्तियुक्तः । तमेवोद्ाटयति । तल्लच्षणाघोपलब्धेरिति। तल्नत्तणी 

भगवत्छरूपाव्को योऽथः सतन्व पुङषायरूपस्तदुपल्छ) खाधी- 

नतेन तत्मासेरिलथेः । द्यपि पुरुषोत्तमे प्रतेशे तदानन्दानुभवो 

अवति तथपि न प्रभोस्तदधौनत्वं भक्तितिरोभावात् प्रद्युत वपः 

तेत्य' भजनानन्दख तत श्राधिक्यन्तु सक्ति ददाति किचित् स्म 

ल भक्तियोगं दीयमानं न ग्टन्ति विना मत्स बनं जनाः। नारा 

यणपरए इत्य पक्रम्य स्वगौ पवग नरकेष्यपि तुख्याथद्श्चिन इत्या 

दिबाक्यैरध्यवसौयते । च्रतएव { सामीप्यवाच्यपसगे उकः । तेन ` 

दासौलेन दासलेन लौलायां सुद्धच्चेन प्रभुनिकट खितिरूक्ता 

मवति) नच सदत्पदाथस्वरूपान्ञानादल्एवानन्द यथया चनाः | 

चिक्य मन्वानः { पूवीक्तं न वाञ्छति तथात्रापोति वाद्य । 

दौयमानानासथोनां सरूपान्ञानासश्मवात् अनुभवविषयौ- 

 ।  क्रियमाणवस्येवातर दौयमानपदाथवात् । तदज्ञाने खर्गादित्रथे 
तुचखयद्श्िलासकभवञ्च। मत्तं ददाति किचित् सन भतिं 

+ तदवेतिख। 

 ¶ तयालमिति ख। 

`  ‡ अतरवासामोष्यंति ख'। 

ई घान इति + 



इपादः] अणुभाव्यम् । ८८५ 

योगमिति वाक्छे भक्तेराधिक्य स्पर्मेवोचयते । तस्मात् न्यृनाय- 

जिघक्ताः सक्षाशात् पूणथवान् महानिति युक्लमेवास्योप- 

पन्नल' । इमभेवार्थ दृष्टान्ते नाद । लोकवदिति । वया सखाघौोन 

भदेका नायिका तद्वस्याननुगुणब्टदवित्ताद्दिकन्दोयमानमपि 

नोरोकरोति तथेव्यथंः। अथवा स भगवानेव लक्तणमसाधारणो 

धरी यस्य स तल्ल्तण उद्नटभक्तिभावः स एवाय: खतन्तयुर- 

घाथरूपर इत्यये पूव्वैवत् । भगववराकच्येवानेव डि भक्तो भक्तत्वेन 

[यत इति तथा । एतेन ज्ञाप्य डि ज्ञ्ापकादधिकं भवति। 

एवंसति यत् ज्ञापकं परमकाष्ठापन्ने वसु पुरषोत्तमसररूप सव्व 

 फलरूपं तन्मददिलवं * कथ वकत क्यमिति सूच्यते, 

अनियमः स्व्वीसामविरोधः शब्दानु- 

मानाभ्यां ॥२१॥ 

 श्रयन्वैणोपनिषत्सु प्यते परब्रह्म तदी धारयति रसति भजति 

ध्यायते प्रेमति शृणोति शखावयच्चु पदिश्त्याचरति सोऽख्तो 

मवतोति । तत्र घारणारौनां समुदितानाभेवाखतसाधकत् 

त प्र्येकमपौति भवति सश्वः। अतर धारणादि साघनकलाप- 

सूक्ता फलमच्यत इति समदितानामेव मुक्तिसाधकल उपलक्षण 

चेतच्छरवणादिनवविधभक्रीनामप्यवमव तथात्वमिति. पव्वपक्ते 

सिद्धान्तमाह । अनियम -दति। समुदि तानाभेव तेषां फल- 

साधकत्वमिति नियमो नासतौल्घः। तचोपप्रतिमाह । सव्वै- 

सामविरोध इति | चिन्तयश्चेतसा कष्ण मुक्तोभवति संखतेरिति 

खुत्या चिन्तनमाचस्य तथात्वमुच्यत । पच पदौ जपरित्यायक्रषः 

* मद्ल मिति ख |, 



२९ अणुभाय्यम् ।  [ ९ अथाव 

बह्म संपद्यते ब्रह्म संपयत इति खुल्या कौत्तनमाचस्य तथातसु- 
 च्यते। तथाच प्रलेकपक् एव सर्व्वासां श्तौनामविरोधः स्यात्। ` 

एवं सति परनत्रह्म॑तये धारयतोत्यादिषुं सोऽख्तो भवतीति 

पट् प्रत्येकं सम्बध्यत इति क्ञयं। ननु यथा दण्डादौनां प्रयेकं 
चरे ठुलोक्षावपि नेकस्मैव तज्जनकलमेवमताप्येककस्य दिन्त- 

नादेलथालोक्तावपि फलसाधकत' समदितानासेव तेषामिति 

चेत् । मैवं। योऽधी यम्ूमाण्कसमधिगम्यः स तैन प्रमारिन 

यथा सिद्धयति * तथा मन्तव्यः । दण्डारेस्तथात्वं प्रत्यक्षेण खहयत 

दति तत्र तथास्तु । प्रकते तु तेषां तथात्मलौ किकश्यब्टे कसमधि. 

गम्यं खुतिसक्रव। न चोक्न्यायः श्रुतिष्वपि तात्पश्चनिर्णयको 
भवतोति वाच्यं । अलोकिकेऽथं † लौकिकस्यासामर््यात् । 
धरन्यया ब्रह्मणा मनसेव प्रजाजनन; निषेकादिकमपि कल्यात। 

सतिरपि 1 | 
केवलेन हि भावेन गोप्योगावः खगारुगाः। 

येऽन्ये सूटृधियोनागाः सिद्वा मामीयुरच्नसा ॥ 

एतावान् सांख्ययोगाभ्यामिल्यपकमभ्यान्ते नारायणदूति- 

 रित्यादिरूपवभेवाद्। इममेवायं हदि कत्वाह सूत्रकार 

 णन्दानुमानाभ्याभिति जुतिख्तिभ्याभिव्यथंः | ते चोक्त । एन 

 सत्रकारष्यान्योऽप्यनुश्योऽस्तोति भाति । वतोक्तसाधनस्तीमः- 

 * प्रस्ारेन सिद्धति इतिख। [त 

† खलोकिकखाखामध्ादिविखः । 

 ‡ प्रजनने इति खः। १ 

 §प्तौमडतिखः। 



३ पादः] अणुभाव्यम् | 

सम्पन्तिरे कस्मिन् भकतेऽस्ति ततरैकेनेव मुक्तावितरसाधनत्व- 
 बोधकश्चुतिविरोधात् अवणकौरत्तनस्मरणानां सुक्व्यवह्ित- 

पूववे्चणे गुगपदपि सम्भवादन्यथासिद्धिसम्य्वे विनिगमका- 

भावादेकीनेव स॒क्िरिति न नियमोऽतः प्रयेकसाधकलबोधि- 
कानां सब्वांसां खुतोनां मियोविरोधः तद्यौकच तथाक्के सव्वं- 
चैव तथास्तिलयाशद्च तत्र बाधकमाह । णन्दातुमानाभ्याभिति 
ू्वैवत् । तच प्रत्ये कमपि सुक्तिहेतुवमुच्यत दति न तथेल्यथः। 

यतर प्रत्येकमपि तथात्वं तत्र किसुवक्तव्यः समुदितानां तथात्व 
द्रति भावः। तेन शिष्टः प्रयोगोऽयमिति च्चेयं । 

` यावद्धिकारमदस्यितिराधिकारि 
कोणा ॥ ३२॥ 

| पूवे मुम॒क्तभिः साधनत्वेन क्रियमाणानां भगवद्र््णां 

सुक्रिसाधनप्रकारो विचारितः। रुना तु भगवान् खविचा- 
रितकाय्य' लौकिके य श्क्यं ज्ञाता सैष्वर्व्यीदिकं दता येन 
जौषेन तत्कारयतिस जौ वस्ते दध्मे ् ो भवति न वैति विचा- 

यते। तजर जोवक्षतभगवदिषयकधर्माणां यत्र तत्साधकत्वं तत्र 

भगवदोयानां धर्म्माणं तत्साधकल्' सुतरामेव तेषां खल्लत्य- 

 साध्यत्वेनाविभरेयत्वात् तत्साधनेष्वप्रवेशोऽपीति सन्देहे निणेयः 

माह । थावदित्यादि! यस्िन् जोषे यत्काथसाधनाघमधि- 

कारो भगवता दत्तस्त्काथसाधनच्तमास्तस्मिन्ये खधम्मां भगः 

वता खापितास्त भ्राधिकारिका दवयु्यन्ते। तत्कायसम्मत्तिरेव 
 तदधिकारप्रयोज्नमिति तावदेव तेषां तस्षिखितिरित्यथः। 
एवं सति तत्सम्मत्तौ सोऽपि निवन्तंत इति तस्म्बन्धिनो 



शट ` अणभाष्यम् । [ ९ घध्यायख्च ` 

धर्म्यी श्रपि निवत्तंत # दति सुक्तिपय्यन्त' न तेषां व्यापारसम्मदो 
भगवता तथव विचारितत्वात् सुक्तिसु भत्तयवेति भावः| यच्च 

ब्रह्मणा सद ते सव्व संप्राप प्रतिसच्चरे। ॥ 

परस्यान्ते छतात्मानः प्रविशन्ति परं पद् ॥ 

बति वाक्य' तच्वाकल्मान्त' येषामधिकारः सप्िप्र्तीनां 

तद्दिषयकमिति केयं । अन्यथा भगवद ताधिकारसामय्यैख भर- 

तस्य खाधिकारसमाप्तौ मुक्ति न वदेत् । छतात्मान इति पदात् ¦ 

तेषामपि भगवति कछतान्तःकरणा नामेव परस्य भगवतः परपदे. ` 
नापि वेकुण्े प्रवेश उव्यतेन त्ाधिकारिकरगुरैः । 

अन्तर धियान्कवरोधः सामान्यतद्भावाभ्या- 
मौपसदवत्तदु क्तं ॥ २३ ॥ । 

ननुक्ायव पो पनिषदक्येभंगवदभप्रणां मक्तिसाधनतमुच्यते । 

व्युत्यन्तरेषु तभ्नेव विदित्वातिखल्यमेति नान्यः पत्या विद्यतेऽथ- 

| नाच । ज्ञानादेव तु केवल्य' तरति शोकमात्मवित् | ब्रह्मवेद 

` ब्रद्रीव भवतमेत्यादिषु ज्नानख्यव सुक्तिसाधनल्सुच्यते। शुतिला- 

विशेषा दुभयोस्तयात्वे कारणएवेजात्ये काय्यवजात्यस्यावश्यकलवा- 
` च्छक्तौ च तदसस्मवाद्गक्या मामभिजानातीति बाक्याद्वक्तौ ज्ञान 

सखापि सम्भवात् ज्ञानेनेव मुक्तिरिति पूनयैपकचे्नानसाधनत्वनिषू- | 

५ २ पकश्चुतितान्पयय निरूपयन् पुरषोत्तम प्राक्षेरेव सुक्तिपदवाचय 

लात् तद्कजनस्यंव तव्राप्रकत्मिति इदि छवा ब्रत्तरधिया- 
`  मिवादिः। तु शब्दः पूत्वैपच्तनिरासे। वाजसनेयके यूयते । एतद 

तद्चरं गामि ब्राह्मणा च्रभिवद््यश्चूलमिल्यादि। तयायनरै 
च 

# निवत्त इति खः। 



देय पादः ] अणभाष्यम्। ` रल 

च। श्रय परा यया तद््तरमधिगस्यत इति । तेन ज्ञानमार्गऽचर- 
विघयकाणयेव ज्ञानानि निरूप्यन्ते युरुषोत्तमविषयकाणि नेति 

निख्ौयते। ब्रह्मविदाप्रोति परमिति अुतावच्तरव्रह्मविदोऽ- 

चरात् परस्य प्रा्िसच्यते । अच्राद्पि चोत्तम इति भगवद्- 

वाक्याच्चाचरातोतः पुरुषोत्तमः भकतया साभभिजानतीति 

वाक्ये मामितिपदाव् पुरुषोत्तमविषयक न्नानसुयते न लक्तर- 

विषयक | ता 

किच्च ब्रह्मश्वतस्य भक्तिलाभोक्ञस्तस्य चानन्दशानिभाी- 

वाककलात् तस्य चाविद्यानाशजन्यत्वात् तस्य चाक्षरक्ञान- 
जन्यलात् पूव्वकच्ता*^विश्रान्तभेवाक्तरक्नानं। एवं सत्यत्तरविष- 
चिणीनां धियां्युतो सुक्लिसाधनेषु योऽवरोधः प्रवेशनं गणनेति 

यावत् स सामान्यतद्धावाभ्यां हेतुभ्य । युरषोत्तमसम्बनि- 
स्वस! सुक्तिरिति सामान्यं । मर््यादामागैऽद्भोक्तानां ब्रह्मतः ` 

प्रसन्ना न शोचति न काङ्कति खम; सर्नवषु भूतेषु महतिं 

लभते परामिति बाच्यात् ब्रह्मभावानन्तरमेव भगवह्वावसन्ध- 

 बात् तेन पुरुषोत्तमे प्रवेशात् ततर परम्मरोपयोगो ब्रह्मभाव- 
सखेदखभागभ्णां §तुभ्यां तथेल्यथंः । वस्तुतस्तु पुरुषोत्तम प्रा्िरेव 

सुक्तिरिति भावः। | | | 

नन्वत्तरस्याविशिष्टत्वेन तद्पासकानामपि तथात्वात् केषा 

चित्तचेव लयः केषाचिह्क्तिलाभ इति कथमु पपद्यत इत्याशच्च 

 # पूञ्येकचविग्रान्त द्तिख। 
† सम्बन्धौसम्बन्ध इति ख । 

‡ परागति ख। | 



२८९० `  शण॒भाष्यम्। [ इय चाय 

तवर हेतुं इष्टा न्तेनाद । भौपसद्वदिति । उपसदाख्छे क्षण} 

तानूनप्तखशौ ख्यमौपसद' कभ्मास्ति। तब्रातिय्यायाप्रौवा- 
सुचि चमसे वायदाज्यं चतुरवत्तं प्चावत्त वा समवयति तत्ता- ` 

 ननपतरभिल्यच्यते; श्रनाटषटमसौति मन्वेण षोडशा्यलिन्ञी 

यजमःमैन सद ताननपत्समवख्शन््यनु मे रौीत्ताभिति मन्ते 

यजमानस्तत्मवखगन्तख्लिजं कामयेतायं यन्न^यश्रसमनच्छे- 

दिति तं प्रथममवमर्भयेद्विति श्तौ कल्ये च। अव्र सर्वषा- 

सृलिजां तान्नप्तिल्लाविशेषेऽपि यस्मिन् सखेहातिगयेन 
तथेच्छा तचैव तथाकतिनंतरेषु । नदि तचाविथिषटेषु कथ- 
मेवं कतिरितिपश्चनुयोगः सम्भवल्येवभिहापीत्यथंः | 
` ननु खवणादेयेया पुर्पोत्तमसम्बन्धित्वेन तत्रापिदेतुब- 

मेवमचरस्याप्यस्िव्याशक्ा तु निखिलासुरजोवतमःयुच्ननिरास- 

केन यदुवंोदव्ाचलचरडामणिनेव निरस्तेति न खत वक 
सुचितेत्याशयेनाह । तदुक्तमिति । मगवङ्गोताखिति भेषः। ` 
तत्र यद्र बैदरविदो वदन्तीद्युषक्रम्य स याति परमां गति- 

 भिवयन्तेनाक्तरपरा्रयपायसुक्ता अनन्यचेताः सततमिव्यादिना ` 
खप्राप्ताप्रायं वंलचण्यं चोक्ता भक्तयेकलभ्यत्व' खस्य वक्तं पूवव" 

चराचरयीः खरूपमाद । सखयुगपथन्तमित्य पक्रम्य प्रभव- ` 
लयदय गमे इत्यन्तेन त्तरखरूपसुक्ता परस्तस्मात् तु भावोऽ ` 

 इद्युपक्रम्य तदाम परमं मभेव्यन्तेनाक्तरखरूपमुक्ता । अत्र पूवे 

चरलरूपसुक्तमिति परस्तस्सालित्यतच्र चरादेव परत्वमुते। 

ध ५ १ तच्छब्दस्य प्व्वैपरामशिलात् तस्येव पूव्वैसुक्तलाद्तएवाचर 

: भ य्वमितिखः। 



इव पादः] | अणुभाष्यम् । 

व्यावत्तेकम्बुगव्द उक्तः। एतेन निल्लेन च्ररणभावदत्तर- 

शब्देन जोदएवोच्यते नतु युरुषोत्तमाधिष्ठानभूतो जोदातौत 

दूति निरस्तं! यं प्राप्य न निवत्तन्त इति वाक्याल्लैषे तथा- 

लासन्बवात् नित्यसुक्ञत्वापत््या शआास्त्वेफच्ापत्तेशचं । इतएव 

ज्ञानमार्भिणं तत्प्रासिरेव सुक्िरिति केयं । ततोऽनिहत्तः 

पुरुषः स परः पाथ इत्यनेनात्तरात्परस्य सरस्य भत्तय कलभ्यत्र- 

सुरं । तेन ज्ञानमार्गीयाण्णं न पुरुपरोत्तमप्राधिरिति सिद । 

यस्यान्ःखानोत्यनेन परश लचणमुक्तं। त्च त्स [दिप्र सङ्घ 

ओगोकलेण्वरे खष्टमुच्यते । तेनाचरोपासकानान युरषोत्त- 

मोपासकत्वं तदविषयकखवणादेरभावादिति भावः अव्यक्तो 

ऽक्षर दत्यक्तस्तमाहः परमां मतिमितिवाक्याल्ब याति परमां 

 गतिभित्यताचरमेव यातौल्यः ज्य, किञ्च \ -तत्तिरोयोप- 

जनिषत पद्यते । 

यस्मिन्निदं सञ्च तिचति सव्व 

यस्मिन् देवा ्रधिषिश्वे निषेदुः । 

तदेव श्रूतं तदु भव्यमा द्द् 

 तदकच्तरे परमे व्योमन् । 

येनाहतं खच्च दिवरहों च 

येनादिव्यस्तपति तेजसा सराजसा च। 

 यमन्तःससुद्र* कवयो वयन्ति 

यदचरे परमे प्रजा इति ॥ 

अताच्तराव्मकलेन चरामकाद्ाकाश्ात् परमे व्योति ` 

भक्तानां दयाकाश इति यावत् तच प्रकाशमानमिवययात् । 

 % समुद्र कवय इति खं 



९९२  चणुभाव्यम् । [ देव सध्याधख 

श्रतएव ब्रह्मविदाप्नोति परमिल्युपक्रम्य सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म. 
-यो वैद निहितं शुद्धायां परमे व्योमन्िल्येतदुपनिषत्छेव 
प्ते! यद्रे परमे प्रजा इति पदमवयन्तोत्यनेन सम्ब 
-ध्यते । एतेनाक्तरस्य पुरुषोत्तमाधिछानल्वं निश्चौ यते । इतोऽप्य- | 

तरातीतः यरुषोत्तम इत्यवगम्यते। अचर प्रजापद्ात् व्यापि. 
वेङ्गर्ासमकोलोकोऽच्तर पदे नोच्यत इत्य वगस्यते। अतएव न यत 

५ माथेत्यादिना श्रीभागवते तत्खरूपसु च्यते । एवं सति सामान्यः 

भगवदिभूतिरूपल्व' तद्नावस्तस्य पुरमोत्तमस्य भावः सत्तोक्ञ- 
रोत्या तत्र खितिरिति यावत् । ताभ्यां हेतुभ्यां तथेव. 

प्यथौज्ञेयः | | 

इयदामननात् ॥ २8 ॥ 
ननु संसारनिहच्यानन्दाविभावयोरविशेषाद्चरं ब्रह्मणि 

लथे पुरषोत्तभे प्रेत न्य॒नतोक्तो को हेतुरित्याकाङ्घायामाह। 

इयदिति पररिमाणवचनं तख श्रुतौ कथनादिव्यथः। अतरद् 

त्रयं । तेत्तिरौयो पनिषत्सु सषानन्दस्य भोमांसा भवतौत्युपक्रस्य 

मानुषमानन्दभेकं गणविवा तस्मा दुत्तरोत्तरं शतगुणएमानन्दं 

गन्धन्वीनारभ्य प्रजापतिपथन्तस्योक्तोच्यते । ते * ये शतं प्रजा- 

 पतेरानन्दाः † स एको ब्रह्मण श्रानन्द् इति। एवं खतौयत् ; 

एताबदित्यचरानन्दस्य सावधित्वेन खतो कथनादानन्दमयलेन 

`  निरवध्यानन्दाककल्वस्य पुरुषोतमे कथनात् तथोक्तिरिति । 
त 

`. # ते शतमिति.ख। 

नु श्रानन्द् इति ख । 

‡ एवं सति यत् इति ख । | 

६ साषधिकत्वेम बति खे । 



देय पादः] | अणभाव्यम् । 

अन्तरा भूतय्यामवत् खात्मनः॥ २५॥ 

ञ्रय ज्ञानम यथया खालमलेन ब्रह्मणो न्नानं तथा भक्ति- 

मार्गपि भक्या- युरूषोत्तमज्ञाने खामलेन पुरुषोत्तमन्ञानं 

भवति न षेति विचाथते। सव्वैन्तरवेन युतो कथनात् तद्धव- 

तोति पूवैः पंत्तः। तथात्वेऽपि सब्बैस्य वशो सव्बस्येषान इत्यादि 

सतिभिरेवभेव ज्ञानं नतु तथेति सिदान्तः। श्र तयाज्ञाना- 

भावस्यावग्यकत्वाथे' विपरीते बाभ्रकमाइ 1 पूव्वस्सिन् सूतं 

ब्रह्मानन्दा द्जनानन्दस्याधिक्यं निरूपितं स तु भगवद्त्तस्तद- 

बधायकोऽ्थैश् प्रभुणा न सम्यत । सखात्लेन ज्ानच्च भजन 

नन्दान्तराचरूपं यद्येतत्सम्प्रादयेत् तं न दद्यादगरेऽन्यथाभावा- 

दतः खात्मतेन च्नानं मक्तिमागींवस्य न सम्भवतौल्यारयनाडइ ! 

न्रन्तरा खालमन इति । भगवता भक्तिमाग ^ खौ यलेनाङ्गोक्षतो 

च॒ भआक्छा जोवस्तस्य यद्ाव्लेन ज्ञानं तद्नजनानन्दानुभे 

अन्तरा व्यवधानरूपमिति भगवता त्वेतादमे जोवे† तत्र सम्पा 

द्यत इद्यर्घः। तत्सम्माद्नख सव्यैघवासस्धावित्व { दरौनलच 

ज्ञापयितुः दृटान्तमाडइ 1 शतग्रामवदिति । उक्तभक्तस्य विग्र- 

ोऽयलौकिक इति तच लौकिको ग्तथ्रामो न सम्भवति डीन 

ललातं तथेव्यर्थः। अधवा लौकिको शऋढतग्रामः स्तौपुच्रपश्वा दि 

 ब्रह्मानन्दानुभवे बाधकस्तया भजनानन्दानुभवे साकलतलन 

 भगवतज्ञान भिद्यः 

# भक्तिरिति ख पुरस्ते नासि। 

र भगवता तदशेबतिखं। 

> असम्मवितलभिति ख । 



२७8 ` अणभाष्यम् । [ ह्व थाव ` 

अन्यथाभेद्न्पर्पत्तिरिति चेन्नोप- 
_ देशणन्तसवत् ॥ ३६ ॥ 

ननु - भक्तषवप्युदूवादिषु ज्ञानोपदेशः श्रूयते। स चाम- 

ब्रह्माभेदज्ञानफलक दूत्यालत्ेन ज्ञानाभावे तदभेदोपदेशनुप- 

पत्तिः स्यादिति तन्यन्तव्यमेषैवं सति भक्तिमार्गीत् ज्ञानमागे- 

द्ोतका्मेच सिद्धातोलया्द्च परिहरति । उपदेशान्तरबदिति। ` 

न॒ यतामेदज्ञानायौपदे्ः किन्तु ` यथाचिमखमांपवगोख्य 

पारसोकिकानन्द्फलकालौकिके कष्छधिकाररूपसंसखाराध 

मायल्यपदेशः. क्रियते तत्स॑स्वारसंछ्तं तच्छ्रो रादिकमपि 

भूतादिभिरपिः नोपद्तं भवति। यथा वा यौगोपदेणसंख- ` 

तख वघुरग्यादिभिरनापहन्यते तथा प्रकते भक्तिभावस्य रसा 

कतेन संयोगविप्रयोगमाबाककल्वात् दितोचस्य प्रलवयानला- 

दतिकसलतवेन कदाचित् तद्भावोदये तेन भक्तवपुरादेस्तिरोधाने- 

` ऽभिममजनानन्दानुभवप्रतित्रस्ः स्यादिति तन्निहल्यथं ज्ञानोप- ` 

दशसंस्कारसंस्कतं तदपुरादिकं भगवता क्रियते न लाल्माभेद्" 

ज्ञानं भगवतोऽभिपरेतमिदखयः। अन्यथोपदेशनन्तरं बदरो 

गच्छन् विदुर प्रतीद्दागतोऽदं विरहातुखत्षति न चटेरेवमेवा- 

ज्येष्वपि भक्तेषु जेयं । अतोपदेश्रान्तरपदं प्रस॒तीपदेशभित- 

 सुपदेशमाहेति प्रस्ठतस्य तस्यान्यस्याभावादमेदपदेनाभेरोप- 

दष एवोच्यते! एतेन भगवान् सोयानां भक्िभावप्रतिबन- 

५ 4 9 निरसातरैव * सव्य" करोतीति ज्ञापितं भवति। 

न निरसा्ैवि । | 



देण पादः} । अणुभाष्यम्। ` २८५ 

अयदोपरेशन्तरव्रदित्यसखायमघः । शरौरायष्यासवत- 

` स्तदहिव्रश्रात्ातच्वं नतु शरोरादिरिद्युपटेशो ज्ञानमार्गं यया 

क्रियते तेन शएरौरादावात्बुद्या यः चेह्ादिः सोपगच्छति 

तयाच सर्वषामात्नोद्यावा य आतसनि तिष्निलादि चुति- 

सिद्धो जौवाव्मनोऽप्याता पुरषोत्तम इति वोध्यते। तेन् पुर- 

घोत्तभे निरुपधि: सैरस्तत्य॒म्न्धिवेनातनि स सिद्धयति 

यद्यप्येवं भावः पूल्वमप्यासौददेव तथापि सहजस्य प स्तरा यं - 

लेन ज्ञानेऽतिप्रमोदो दच्छेच्च भवतौति, तथा । नैतावता जौगा- 
मेद श्रायाति। भय जोवनसम्पत्तिरेवोपदेणकाय्यं। नतु 

तेन॒ पूव्वैभावोपमदहेः सम्भवतीति सारं । तेन ज्ञाने सव्वी- 

 धिक्छं मनानाय भक्तिबलप्रदणेनच् सिदधयति। 

न्यतिद्दारो विश्षिन्ति हौतरवत् ॥ ३७ ॥ . 
ननु तदयोऽदं सोऽसौ योऽसौ सोऽहमिदमैतरेयक तैत्तिरीयके 

चादहमस्मि त्रह्मादमस्मोति पद्यपे। अच मध्यं ब्रह्मपदमुभ- 
यच सम्बध्य । तेनाहन्या व्वतिद्ारीऽतो ब्रह्माभेदः† सिद्यति । 

तथाः सौलामध्यपातिभक्षानामपि कष्णोऽहमहं कष्ण इति 

भाव उन्मेषश्च { खयतेऽतस्तदभेदन्नानं भक्तिफलमिति पफल - 

मानं प्रतिवादिनं तत्छरूपं बोधयति । रसाक्षकत्वाद्वक्तः 

संयोगविप्रयोगावमकत्वात् दितोयभावोदरेके यथेतरेऽचुप्रलापा- 

द्यी व्यभिचारिभावास्तयातिविगादृभावैन तदभेद्स्फततिरपयेकः | ८ 

 % खतिप्रमोदाथं' भवतीति ख । 

1 अतिहारती ब्रह्माभेद् इति ख । 

| | > उल्ञखंतिखः। 



२९९ ` ` अणभाष्यम्। [ इय अध्याय 

स नतु* साव्वेदिकस्तदा सामानं तत्वेन विशिंषन्ति तच्च खात 

त्वेन सोऽत्र व्यतिहारपटाथं इत्यथः) | 

अपरच्च उदेष्यविधैयभावस्पात्तो न च्यदतन्नानमस्ि किन्तु 
भावनामातरं भक्तानान्तु विरहभाषे तदाककतव्भेवा खण्डं सफरति 

ये तत्तल्लीलां † खतः कुन्बन्येतद्ययातया { शोभा गवतद्ष्म- 
स्कन्धविद्तौ प्रपञ्चितमस्माभिः। एवं सति मुख्यं यददेतन्नानं 
तत् भक्तिभावैकदे शएव्यभिचारिभावेष्वेकतर इति सषेपसखर्णा चल. 
योरिव ज्ानभक्चोस्तारतम्य' कथं वणनौयमिति भावः 

५: सव दि सत्यादयः ॥ २८॥ 6 
1 रथे विचायते । प्राप्भक्तः पुरुषस्य सत्यश्मदमादयो | 

विधीयन्ते न षेति फलोपकाथन्तरक्गसाधनत्वाच्छु्ौ सल्यामैव 
चित्ते भगवग्मादुभोावसम्मवाददिधौयन्त इति पृष्वेः पचः । ताह 

 .  श्खयतेन विघ्ौयन्त इति सिदान्तः। तत्र हेतुमाह । दि यस्मा 

द्धेलोःसेव भक्तिरेव सत्यादिसनव्वसाघनरूपा। तस्यां संलयां 

सत्यादयो ये न्ञानमागे विहितत्वात् कष्टेन क्रियन्ते सुसुत्तभिस्ते 

भक्तहदि भगववप्ादुभवात् सखतएव भवन्तीति न विधिमपेचन्त 
इत्यथः | 

कामादौतरच तच्र चायतनादिभ्यः ॥ २९ ॥ 

प्सते शखोक्ताखिलसाधनरूपलवं भक्ेरक्त' । त दार्व्याध- 

मधुना सक्तिप्रतिबन्धकत्ेन हेयतेनोक्तानां कामादौनामपि भग- | 

# सृचनंदइतिख।॥ 

{ येन तक्षौलासिति ख । 

{ एतद् यथा सौभागवतेदतिख | 



इय पादः |  अएभाष्यम् । 

बत्सम्बधान्मुक्तिखाधकत्वसुचयते ! भक्तिसु विद्धिताऽविहिता 

चेतति दिविघा । . माद्ाव्यन्नानयुतेष्वरत्वेन प्रभो निरपधिखरेहा- 

वत्सिका डिदिताऽन्यतोऽप्राप्ततात् कामादयुपाधिजा सात्वविहिता। 

एवसुभवविघाया च्रपि त्या सुक्तिसाधकत्वमिल्यादइ । इतरतर 

विदितभक्तेरिति शेषः । कामाद्य पाधिदजश्रूपायां का(मायेव 

सुक्िसाधनमित्यथेः। भगवति चित्तप्रषेशहे तुत्वात्। भा दिपदात् 

य॒च्नल्रसम्बन्धित्वाद्यः 1 सखेहल्ाभाकेऽप्यविहितलरभगवदहिषय- 

कललयोरविरेषात् देषादिरपि संग्णह्यते। तेन भगवत्सम्दन्धमा चस्य 

मोत्तसाघकत्वसुक्त भवति। तच विदहितभक्राविव्वयः। शस्त 

सर्वथा हेयल्रे नोक्ता हि गणहा: | सव्यै निवेद्नपूव्वेकं ग्यहेषु भग- 

 बत्सेवां ुव्वेतां तदुपयोगित्रिन तेभ्य एव मुक्तिभवतील्य्ः। 

एतादृशानां खहा भगवङ्ग दहा एवेतिज्ञापनायायतनपदं । तेषु 

तयाप्रयोगप्राच्चथात् । आदिपदेन स््ौटु्पण्वादयः संग्य्द्यन्त । 

एतेन ज्ञानादिमारग दुत्कष उक्तो भवति बाघधकानामपि साध 

कत्वात् 1 माहाव्यन्नानपूव्वकखेहे† सत्यवभटलेन रान 

कामोऽपि सम्धवतोति च्रापनाय चकारः। 

आदरादलोपः॥४०॥ 

ननु नित्यानां वर्णीमधम्रीणां भगवदन्रषैणां चेककाले 

प्रासो युगपदुभयोः करणासम्भवात् श्रन्यतरवारे प्राप्ते क्च | 

स्यात् न कस्येति खात् संशयः । तत्र कमणां खखकाले विदि. 

-तानामकरषि प्रत्यवायश्रवण्णदितरत्रातथायवणादन्यदापि 
ता 

* कामादुपाधिजक्तेरूपायाभिति ख । 

 † मादात्माज्नानपूर्व॑कं खेहे इति ख । 

रेट 



९८ च्रणुभाष्यम्। [ इय अध्याय 

तत्तिसम्भवात् सावकाशत्वेन तेषामेव वाधोयुक्ता न तु निर. 

काशानाभिति पूव्वैः पचस्तचर सिद्ठान्तमाह भआद्रादिति। 
ब्रह्मयज्ञप्रफरणे तेन्तिरौयः प्ते ओंमिति प्रतिपद्यत एतः 
यलुद्धयों विया प्रत्येषा वागीतत्यरममच्रन्तदेतटचाश्युक्तरचौ- 

भचर परमे व्यीमन्यस्मिन् देवा श्रधिविश्यं निषैदुखस्तन्न 8 

 किख्चा करिष्यति यदत्त दिदुस्तद्मे समासत डति यत खक 

सम्बिलेन वणी सके वस्तुतस्तु परमे व्योमात्मक*ऽत्तरे ब्रह्मणो 

इर वत्तमानं तल्लोकषेदेप्रसिद्ध परंत्रह्मयो नमेद् स किमृचा 

करिष्यतो।ल्यनेन तदज्ञाने वेदाध्ययनस्य निष्फलवसुच्यते। 

एवं सति तद्क्तकग्य णोऽपि तथष्लवमायाति । एतेन म्वा 

मामभिजानातोतिवाक्यात् परत्रह्मखरूपन्नानं भक्यषेति भक्ता 

सन्तः पुरुषोत्तमविदोौ ये तेषामेव वेदाध्ययनादिकं फलप्रद 

नान्येषामिदक्तं भवति। अतएव शरौभागवतेऽप्यक्त 

छषयोपि देव युप्रत्मसद्गविसुखा इद सञ्धरनच्ति। 

संसरन्तोतिवा। 

 श्रन्वये; निद्शनं ये दरत् ईष्बरत्वेन तत् पव्यात्तं पर बह्म विदुर 

इमे भक्ताः सनव्वापेत्तया सम्यकूप्रकारेण भगवन्निकटं श्रौगीङुल 

 वङ्कष्डादिष्वासते; तेनान्येषां सम्यगसत्तमयीचिपतं भवति 
` पर खितार्थवाचोदम्शब्दप्रयोगेए चान्येषाम सन्तस्यलवं शुतेरभि 

 # परमबोमत्मकेदतिखः। 

† योन वेद किष्टषा करिष्यतीति ख' | 

‡ खचये इति खं । ` 

§ भासत दृूतोतिख। 1 शृ परःखखिता्धवाचीतिख'ः। 



देय पादः | अण॒माय्यम् । 

मतमिति ज्ञायते, खकष्णखायामपि तसुसततारः पूव्य यथा 

विदन् तस्य गभ' जनुषा धिपन्तेन श्राख् जानन्तो नाम विदि विक्त- 
न मदस्ते विष्सो सुमतिं भजाम इत्यादयुग्भिरन्येभ्यो धर्म॑भ्यः 

सकाशाङ्गगवद्येष्वाद्रः यूयत दति तैषामलोप एषेखथंः। 
एतिनाकरणे प्रलवायश्रवणदिल्यादि यदुक्तं तदपि प्रलयक्त वेदि- 

तव्यम् । करणेऽपि वेवर््यीत् तदपरौद्ासात्। एवं सति यद्- 

करणि प्रद्यवाथकथयनं तेन तस्मादन्रकाणं प्राप्य गोरकालेऽप्- 

करणे तथेति तदख्याश्रय इति ज्ञायते। नन्वेवंतात्पय्य कत्वं 

सुतैरुपनयनादिवत् कश्च पयोगिलं+* भक्तिततन्ञानयोः स्यादिति 

कण एव प्राधान्य नतु भक्तेः † सिद्वातौलागद् भक्तितन्न- 

ह प्तानावण्यकत्वबोधकःसखुतितात्यथमाद । | 

उपर्ितेऽतस्तद चनात् ॥ 8१ ॥ 

तयोयेगपत्करणिऽनुपस्ितेऽपि यदि पृव्व' भगवदन्मकरण- 

सुच्यत तद्धा दुक्तं स्यान्रल्वं किन्तभयोऽयगपत्करण उपस्िते 

बलाबलविचारे क्रियमाणेऽत भराद्राङ्तोसदचनाद्वगवद्ग्ाणणं 

वलब्र्नेनालोपवचनान्र कम्मौङ्गलमेतेषां सिद्धातौत्यथेः। 

तज्निङ्खीरष्णनियमस्तदषटेः एथगष्यप्रतिवन्धः 
फलं ॥ 8२॥ 

धेट विचाथते। य॒रुषोत्तमविदः क कत्तव्य नमेति। 
ाननान

ाम---
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-----
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-----
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---~-

-~---
-----

-- 

प्ण 

 # उपनयनादि कम्म पथोगित्वभिति ख । 

+ भक्तः इतिख'। | 

‡ प्रबोधक शतिख'। 

§ किभृभयोरिति ख'। 



२०० `  अणुभाष्यम् | {श्य अष्यायख 

तत्र मागतयफलाव्मके तस्मिन् सम्प्रन्े पुनस्तस्य स्रनोऽपुरषाथस्य ` 
करणमप्रयोजकमि तिक न कत्तव्यमेवेति पूर्वैः पच+स्तत्र सिद्ान्त- 

माह। ततिरशेत्यादिना। अत्रेदमाकूतं। भक्तिमार्गेदह्धि 

मर्ययादापुष्टिमेदेनास्ति देविध्ये। तत्र मथादायां युष्टौ चताषख 

न का्मकररणं सम्भवति । अतएव तेत्तिरौयकौो पनिषद् पद्यते । 
श्रानन्द' ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतघनेति। एतं हवावनः 

तपति किमदं साघु नाकरवं किमदं पापमकरवमितीतिः 

श्रयते चोभयविधानामपि कन्मकरणं अम्बरोषोहवपार्डवादीनां । ̀  

एवं सल्युभयविधानां मध्ये मम कच्मकरणे प्रभोरिच्छास्तोतियो 

 निद्यौर्वतिस करोति च सएतद्िपरौतं सन करोति यथा शका 

जडादिः। एतन्निद्यीरश्च भगवद्धौनोऽतो भक्तेष्वपि तत्रिदर- 

ानियमोऽतः कम कत्तव्यमेवातन्निद्ीरणेलाघुनिकानां। एवे 
सतीच्छान्नानवता तव्सन्देहवता च कर कात्तेव्यमिति सिद्ध । 
तत्लौभयी; फलं वदन्ादावाद्यस्यद् । तदष्टः। तस्या भगवदि- 

च्छाया दृशिज्ञोनं यस्य स तया तस जोवकृतकब्ध फलात् एयग- 

भिन्रमोश्वरकतकश्चणो यत् फलं वेदमय्याद्ारक्ता लोकसंयदश 

तत् फलभित्यथः। हि शनब्द्न 

सक्ताः कश्च विरदांसो यथा कुबव्वेन्ति भारत) 

कुश्धादिदांस्तथासक्रशिकोषेलोकसग्रह ॥ 

दूति भगवदाक्यरूपोपपसिः सचिता। ददितीयस्य मध्यमा 

* करणप्रयोजकभिति ख । 

कै पूरवपचष्निख। 
` प पतडवाडइतिख।' 

`  § य तद्िपरौतंइ्तिखः) 



इ्यपाद्ः] अणभावष्यम् । 

धिकाराव् कालसङ्गादिजनितचित्तमालिन्येन भगवत्सान्निध्य 

प्रतिबन्य; स्यात् ततिहठत्तिस्तत्क्लतकश्च एः फलमित्ययंः । अथवा 

पूनैख्चाभ्यां भगवदन्मङतेरावग्यकत्वसुक्त' । सब्वात्मभाववतो 

नन्ञानं नच वराग्य' प्रायः खेयो भवैदिहेति भगवदचनादिषै- 

याभावगदसमवाच कश्चन्नानयोविंहितभक्तेख करणं न खम्भव- 

तोति तस्य किं फलमिल्याकाङ्कापूरणाय तद्लुवद्ति। तननि 

खीर र्त्यादिना ! तस्मिन् धशियेवम्न तु धमाख्वपि दृश्यस्य 

स तथा| दृष्टिपदेन ज्ञानमात्रसुच्यते । तेनान्यविषयकदश्नखनव- 

णादिज्नानाभाव उक्तो भवति! एतादृशस्य प्रभुसङ्ममाचमपे- 

च्तितं | तत्र भगवदुक्तसखसङ्गमावधिकसख भक्तस्य सङ्गमसमय- 

निद्र भवति। अतादटशस्य तस्य स नेति तज्निधारणानियमः* । 

एतेन फलप्रापेः प्रागवस्धोक्षा भवति! फलखरूपमाद थक् 

क्रलमिति। अस्यानिर्वचनौोयत्रादनुभवेकषेयत्ानोचान्तं यत् 

फलं शास्म उक्तं तस्माह्धिनरमिल्य॒क्तं। अन्यत्र हि धर्मण 

 साधनल्ः । यच फलमेव साधनं तत्फलस्यानिवाच्यता युक्ते 

वेति हि शब्देनाह। ज्ञानमोत्तादिना तद्नावाप्रतिबन्धच् फल- 

मिव्य्थः। प्रासद्गिकमेतत् खच । 

प्रद् नवदेव तदु! ॥ 8२ ॥ 
अथेदं विचाथते। सव्बोत्मभावो विह्ितकखनज्नानभक्तिसाध्यो 

नवेति तच्र पुणे तस्रात् लसुडवोत् ख्ज्े्य पक्रम्य { 

„^ (` -----~----]-{---
 

# तन्निदर्णाशिणेयः इतिख । ` 

+ एषद्टीति ख । 

‡ तस्माच्चपुद्धवैत्यु पक्रम्येति ख । 



३०२ अणुभाव्यस् । [ य अध्याय, 

माभेकेव शरणमा मानं सव्वेदेदिनां। 

यद्धि स्व्वीलभामेन यास्यसे ह्यकुतोभयं ॥ 

बति वाक्ये सुक्तयात्काकुतोभयसाधनरूपशरणगमने 

प्रकारतेन सव्वेात्मभावस्य कथनेन सखप्रयत्रसाध्यलं गम्यतेऽतः 

साधनसाध्य दति पूव्वः पर्तः। तच सिद्धान्तं वक्तुः तदुप- 

देश्खरूपमाह | प्रदानवदिति। यद्ययं साधघनोपदेणः स्मात् 

स्यात्तदा साधनतेन# सव्वीत्मभाषेन श्रणप्राप्ेः खक्लति साध्यत 

नेवं । किन्तु तदुक्तं भगवदुक्तं प्रदानवत् । प्रकटं दानं प्रदानः 

मिति यावत् । तदद्वैव्यथः। वरेण डि सकछत्यसाध्यमपि सिद्धा. 

तौति तया शसं सारभयादिनापि अरणाभिभैवति। तत्न 

तस्याः पुरुषाएयेत्व किन्तु तच्िहत्तेरेव । प्रकतेऽपि सव्वातभापै 

सखरपरपरासिविलम्बासद्दिष्णुतेनाव्यात्तौ सरूपातिरिल्ासफचां 

तद्धावखाभावयेन गुणगानादिखाघनेष ऊतेष्वप्यप्रापो सखाशक्यलं 

ज्ञात प्रसुमेव शरणं गच्छल्ये$तच न सखकछलतिसाध्यमिति सृष्टं 

श्रदानवदिति। भक्तखेश्यितोऽथी दि वरो भवति । सव्वांकसभाव- 

स्यानुभेकवेयतेन पू्यमन्नानेनेखितत्वा सम्भवेऽपि खत एव 

कपया द्ानमितिवदिल्य॒क्तं । अथवा सव्वासभावैन मां याहौति 
सम्बन्धः! यद्वा प्रदानवदिित्यस्य पूव्यैवदेव व्याक्तिः। त 

५  साघनासाध्यले प्रमाणमाह | तदुक्तमिति । नायमाव्ा प्रवचः 

 मेनलभ्यी न भेघया न बहुना श्ुतेन। यमेवेष वणते तै 

# साध्यलेनेति ख' 1 

[1 
`  § गच्डामैतश्च इति ख'। 



देय पादः ] अणभाष्यम् | 

लभ्य दति श्युत्या वरणतिरिक्तसाधनाप्राप्यतसुच्यत इति 

तत्तञेवेव्यथः। भगवदुक्ताङकतोश्मयपदख न सुक्तिरथैः किन्तु 

यतो वाच इत्यादिनऽऽनन्द्स्य सखरूपमुक्ताऽऽनन्द ब्रह्मणो 

विदहान्न विभेति कुतख्नेति शुल्युक्तं यत् पूञ्यक्तरसाव्मकपुरुषो- 

तमभजनानन्दानुभवोत्तरकालौनमङ्ुतीभय तदथंः। 

लिङ्गभूयस्ात् तद्धि वलौयस्तद्पि ॥ 8४ । 

नतु प्रतिबन्धककालादृष्टादिसङ्काकेऽपि वरणकाय' स्यादुत 
तचिन्ताविति संशये प्रतिबन्धकाभावस्य सव्वत्र §तुत्वात् 
तच्निहत्तावैव तथेति पूरनवप्ते खिदान्तमाह। लिङ्ेत्यादिना | 

सामोपनिषत्सु नवमे प्रपाठके सनक्कुमारनारदसंवादे प्रथ- 
मतएष सुख्या ब्रह्म विद्योपदेयाहमी न भवतीति ज्ञात्वा सनत्- 

 इमारो नारदाधिकारञ्च ज्ञातुं बदेयतेन मोपसौदेलयक्तो 
नारदः खविदिताख्ग्बेदादिसपदवजनविद्यां तसुक्ता सोऽदं 

भगवो मन्वविदेवस्मोति सखाधिकारमुक्ताद ना त्म विच्छरुतः 

ह्यव मे भगवद शेभ्यस्तरति श्ोकमाकविदिति सोऽहं भगवः. 

्ोचामितं मा भगवान् शोकस्य पारन्तारयल्वितिनारदेनोक्तः 

सनत्कुमारः पू यस्मात् पूष्वैस्मात् भ्रूयोवदेति ष्टः! भूयःपद्- 

माधिक्याधकं । नामवाद्नःसं कल्प{चित्तध्यानविन्नानवलात्राप- 
सोजब्राकाशस्मराऽघाप्राणान्; त्रह्मत्वेनोपासनाविषयल्वेनोक्ता 

# भगवदुक्तात् कुत इति ख । 

 † भगवत इति खः । 

 ‡ बाद्यनसङ््प इति ख'। 



२०९ ` | च्रणभाव्यम् । | देय जध्याप्ख 

प्राणोपासकस्यातिवादित्वः सत्यवादिलेनोक्ता जिन्नाितव्य- 

विन# सत्यविज्ञानमतिश्रहानिष्टाकतिसुखानि पत्बपूव्यैकारण- 
वेनोत्तरोत्तराण्युका सुखसखरूपजिज्नासायामाह चयो वे 
भूमा तत्यखमिति। न्नः सखरूपजिन्नासायामाद यत्र नान्यत् 

शति नान्यच्छणोति नान्यहिजानाति स श्वमेति ! एवैन सववा 

त्मभावखरूपमेवोक्तं भवति तच विरहभावेऽतिविगाहभावेन 

खव्वेव; तदेव स्फुरतोति स एवाधस्तादिव्यादिनोक्ता कदाचित् 
सखस्मित्ेव भगवत्वसात्तिरापि भवतौत्याङङ्ारादेश इत्यादिनि 
तासुक्ता एतेषां व्यभिचारिभावत्वेनानियतल न्नापयितु' पुनः 

सत्वे भगवतस्फत्तिमाद अथात भत्सादृेश इत्याद्ना। ततः 

संयोगभाषे सति पव्वभावेन सन्यपमदिना स्वप्राणदिसर्वै 

तिरोधानेनायिमलौलानुपयोगिल न शङ्नोयं यतो भगवत 

एव स्वसम्पर्तिरित्याग्येन तस्य हवा एतस्यवं पश्यत दल्युप- 

क्रम्याकन एवेद सव्वमित्यकतवान् । ततः शचकस्तङ्ावखरूप- 

सुबलोतस्य सूलकारणएमाहादहारः शएद्ा[विव्यादिना। प्राण 

पोषको याद्ारस्तस्य सदोषतवे तु न किचचिस्िद्यति। एवं सति 

्रगवद् तिरिक्तस्य; खतो निर्टौषलासावगद्गगवानेव चेत् प्राण- 

पोषको भषेत् तदा सव्व सम्पद्यतेस च सर्व्वाकभाके सत्येव 
भवति स च तथा तेन प्रकारेशेत्यर्थः¶ तरणं विना न भरति, 

 # विजिन्नासितव्यत्वेनेति खं । 

 † सुखरूप इति खः । 
 { खाद्ारणहािल्यादिना इति ख'। 

 § एव॑ खति श्रतिरिक्षखति ख'। 

 ¶ सच तथातेन प्रकारेणेतीति ख पुस्तक्षे नासि, 



देय पादः] ` अणभाष्यम् । 

त्चोत्तकार्ययनुमेयमि ति वरणलिङ्ग सर्वर मभावस्तस्येव श्चवस्त्वात् 

सरन तोऽधिकत्वात् तत् वर एभेव सर्व्वतः कालादेवंलोय इत्यथः । 

यच्चिङ्गमेव सव्वतोऽधिकं तस्य कत्थाले किं वाच्यमिति कोसु- 

तिक्लन्याचोऽपि सूचितः च्रानमार्मौँयज्ञानेन प्रतिबन्धशद्ायः- 

मह तदपौति ! उक्तमिति शेषः । अन्तरा भूतग्रामवत् वासन् 

इति सूतेण तच्चोपपादितमसख्ाभिः। 

पूव्वविकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रिया 
मानसवत् ॥ 8५ ॥ 

 अद्राद्। नात्र वरणलिङ्कभूयस्त्व निरूप्यते किन्तरा- 

सल्ञानप्रकपरविशेषरव । तथाहि । पूवेप्रपाठके आमना सदहा- 

मेदः सन्बैस्य निरूपितः श्वेतकैतूपाख्यानेन | श्रथिने च सोऽहं 
भगवो मन्तविदेवास्ि नामविदिव्यादिना नारदस्यात्लिन्ना- 
सोक्ता! एवं सति उत्तरमपि तदिषयकमेव भवितुमहंत्यत 

श्राकप्रकरणत्वादुभयोः प्रपाठकयोः पृम्बैस्मिन् यदभेद उक्तस्तस्य व 

 खरूपमात्मन एवेद सरव्वभिव्यन्तेनोक्रमिति पूवाक्तप्रकारा- 

दन्येन प्रकारेणाल्ामेद्क्एव सनवसयीक् दूति । तदेवाह ¦ पू््नैस्यं 

 पञ्व॑प्रपाठकीक्तामामेद्न्ना्नस्य विकल्पः प्रकारभद् एवायेऽपि 

निरूप्यते । ततोप्रप्तिमाच् प्रकरणदिति। एतत्तपपादिति। 

अचर सिद्धान्त+सम्मतभेवं दु्टान्तमाडइ ! तद्ध द्यसंवादाथ क्रिया 

 भानसवदिति। यथा पूजनप्रकरशे वाद्यं त्कियारूपसुच्यत 

ॐ न . [र म # 

पूव्वाक्षप्रकार णात्माभेद इति ख| 

† सिद्धाचिसस्मतर्मे्ेतख'। 

३५ 



३०६९ ` अणुभाष्यम्। [ रय अध्याय 

श्नान्तरन्तु मनोव्यापाररूपसुचते। न दये तावतान्यतरख तद्- 

निरत" वक्त क्यं प्रकरणाभदात्* तथेहापौव्यथः । 

अतिदेशाच्च ॥ ४६॥ 

नामरूपात्मकं दि जगत् तत्पृव्वे{ खव्वशब्देनानद्य तस्िन् 
ब्रह्मायेदो निष्हपरितोऽयेत्वगादि}विदया अनूय नामासकतब्रह्मलं 

तचाददिश्यतेऽ नामेवतन्रामोपाखति। इतोऽपि ईतोज्ञानप्रकार 

भेद्एवाग्रे निरूप्यत इव्यथः । 

विद्यव तु निद्धास्णात् ॥ 8७॥ 

तु शब्द्; पृव्वेपत्तं ्छाबत्तयति। यदुत सनक्कुमारनारदसंबाद 

भ्ात्न्ञानप्रकारविशेषएव निरूप्यत इति तत्र किन्तु वियेव 

निद््यत इति । अतरेदमाकूतं । नायमालेति च्ुतिरितरसाधन- | 
निषिधपुव्ैवं वरणस्य साधनत्वसुक्ता ठतलभ्ब्वं हेठ॒लं वदन्रए- 

विषयमप्यादह तदेष भावा णते तनु' खाभिति । तस्य इत. 

स्याल्मन एष भगवानााऽतएव तत्तन्रूपः स जोवासमा । तर. 

-णस्याव्यकत्वन्नापताय स्वामिति सर्वौ हि सखकोयान्ततु- 

माकोयत्ेनालेन च वणते¶ तदिरधिषटएव भोगान् भुंक्ते 

॑ तएव तं त्तिरीयकोपनिषत्खपि बद्यविद्प्रोति परमिति 

सामान्यतो ब्रह्मविदः परब्रह्मप्रासिसुक्ताऽधिमर्चा विशेषतो वदन् 
म
ा
 

# प्रकरणभेटादिति ख । 

: ` ~ + तद्पूनधैकमिति ख। 
> रगे तत् खगादिविया इति ख ।. 

ई शतिदिश्यते इति ख । 

¶ आतीयल्म् चषहएते दति ख । 



देय पादः | अणुभाव्यम् । ३०७ 

सत्य' ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति पर ब्रह्मख्डपसुक्ला यो बैदं निहितं 

गुहायां परमे व्योमन् । सोऽश्रुते सर्व्वान् कामान् सद 

ब्रह्मणा विपञशितेत्य॒क्त । एतद्यथातयानन्दमयाधिकरणे प्रपञ्चित 

मस्माभिः। 

किञ्च, परषोत्तमलाभरहेतश्चतं तु भक्तिमागे यदरणं 

सखौयलरेनाङ्ोकाररूपन्तदटेव न त्न्यादर्मपौतिन्नापनायाय 

बदति नावमावमा बलदहौनेन लभ्य इति । वलकाय्य डि प्रसु- 

वज्नौकरणं तच्ादं भक्तपराधोनः। बरे कुव्बैन्ति मां भक्त्या 

इत्या द् वाक्ये भक्तयेवेति बस्ब्देन भक्तिरुच्यते । अन्यथा पव्वे- 

वाक्छएवेतर निषेधस्य तलात् पुनबलाभावनिषेधं^ न कुर्य्यात् | 

वरणमाचस्य हेतुलसुक्ता बलस्य तघाले न वरेत् | एतादृशस्य 

हदि भगवत्प्राकच्छै भवतोव्याह । एतस्पाययतत यस्त विद्ास्त- 

 द्येष राता विशते ब्रह्मघाभेति । अस्याथस्लष आत्ाव्नोऽप्यास- 

रपोत्तमो ब्रह्म अ्रत्तरत्रह्माकमकं धाम विष्तद्ूति। धामपद 

रुषोत्तमखाच्तर ब्रह्मसदजं खानमिति ज्ञापनाथसुक्तमन्यया 

न वदेत्| तेन तद्धूद्ये खखानमाविभावयला खय तत्र 

प्रकरीमवतीति ज्नाप्यतेऽ। प्रकते श्वेतकेतूपाख्याने परोवादेन 

ब्रह्मामे दबोधनेन पुरमोत्तमाधिष्टानत्योग्यता ज्ञाप्यते +श्रग्र तु 

न छ्चेतावक्नेवाधिष्टानावमकाक्तराविभावो भवति पुरुषोत्तमस्य 

बा] तया सति ज्ञानिनां सन्वषां परप्रातिः खान्रल्व। भक्तया 

निषिधनमिति ख' । न 

 # तथाल च इतिख ; 

घामपद पुरुषो त्तमस्याचरमिति ख पसक नास्ति । ¦ 

६ ज्ञायते दइतिख। 



०८ | । अणुभष्यम्। १ श्य अध्यास 

भेकया ग्राह्य द्रत्यादिवाग्येः किन्तु भगवद्मुयहेण भक्तसङ्तेन 
च भक्तौ सत्यामिति ज्ञापनाय भक्तएव तद्रौधाधिकारील्यपि ` 
ज्ञाप्रयितुः भक्तस्य नारद भगवद्ावैशयुक्तस्य सनत्कुमारस्य च 

सम्बाद् उक्तः। तचात्रशब्दन पुरुषोत्तम उच्यते! भक्तिमारफ 

निरुपधिखेषहविषयः स एव यतः । सतु सन्वीसभावेकसमधि- 

गम्य दूति सर्व्वासमावएव विद्यानब्देनोचयते। परमकाष्टापन्न 
यद्धसत॒ तदेव हि वेदान्तेषु सुख्यलेन प्रतिप्ाद्यसन्तरब्रह्मादिकं ` 

तु तदिभूतिरूपलेन तदुपयोगिललेन मध्यमाधिकारिफलत्वेन च 
ग्रतिपावयते। तेन तत्र विदयाशब्दप्रयोग भ्रोपचारिकः) सबील- 
भावएव मुख्यः युक्तच्चैतदच्तरविषयिर्या विद्यायाः सक्राशात् 

तत उत्तमविषयि्छासतस्या उत्तमत्वं! एवं सति पूव्वप्रपाठ- 

कसाच्तरप्रकरणलादुत्तरस्य परुषोत्तमप्रकरणएत्वात् तद्धेतसिदिई- 

खात उक्तन्याधेन विदयैवाथिमप्रपाठके निरूप्यते नतु? पृन्धिक्ताम- 

क्रानप्रकारषिशेषः। गतर हेतुमाह निर्बरणादिति। खुखन्वेद| 

विजिनज्नासितग्यमित्यक्षा सुखखरूपमादह योवै भमा तत्खं 

नाल्पे सुखमस्ति भ्रूमव सुख श्मालसेव विजिन्नासितव्यदरति। 

भअच्रपव्यन्तं गणितानन्दत्वात् पुरुषोत्तमश्येवानन्दमयल्वेन ** 

# भक्तिममेंतुद्तिख। 

† प्रयोगः सौपचारिक इति ख । ̀ 

 ‡ चरविषधिखा दरति ख'। 

६ लङ्ेलखिद्धिः इति ख 

नघपूव्वाक्त इति खः। 

` ॥ खुक्ेव दति कचित् दश्यते । 
|  #% आनन्दसल'न इति ख! 
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{नरवधिसुखातम कत्वात् सएव शमा तसैव विंजन्सितव्यलंन 

निदीरणादिव्यथेः । भूल्नो लक्तएमग्र उचते यव नान्यत्य्य- 

तीत्यादिना । यस्मिन् ज्ञाते सति नान्यत् पश्चतीव्यथंः। तथां 

सति सरव्वीसभाववतः प्रसुदथंने सत्यपि लौलोपयोगिवस्तु- 
दथैनादिकमनुपपत्रसितिश्ड्ञा तु तस्य हवा एतस्यैवं ` पश्यत 

एवं मन्वानखयेवं विजानत शासनः प्राणा इत्यादिना निरस्ता 
वेदितव्या ¦! तेः सद लोलां चिकौषत्रः प्रभुत एव सत्व सम्प 

द्यते नतु म॑क्तसामथ्यनेति भावेन तद्ुक्रैः 

 . दशना ॥ ४८॥ 
दश्यते च सर्व्बललभाववतां भक्तानां व्रजसौमन्तिनौप्र्डतौनां 

ूवैमि तस्विस्मतिभे गवत्खर््पदिनाभरे सव्य सामध्यैभिति व्यासः 

सखानुभवं प्रमाएवेनाह । उक्तञ्च ग्रो भागवते ताभिरेव । 

| चित्त सुखेन भवतापहतं डु 
यवि ण्डत करावपि ्छयरूे। ` 
पादौ पटं न चलतस्तभेव्यादिना। 

तेन ज्ञानश्क्ििक्रियार्क्तितिरोधानमुक्तं भवति । श्रमे तदा- 

विंभांवाददिक स्फरमेव। 

ननु सनलत्कुभारनारदसंवादात्यकं मां तमेकं * वाक्यं, 

 तचोपक्रभे मन्विदेवास्ि नात्सवित् शत्व मे! भगवद्शे 

 ग्यस्तरति रोक्गमावलविदिति सोऽहं भगवः शणोचामौवल्यादिता 
खातज्ञानखखवोपक्रमादुपसंहारोऽपि तमादायवोचितः श्रग्र 

# सम्बादावसकमेक वाक्य इतिख 

{ अतः देवं मै दिख 
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वेदात्पदानामीष्वरपरत्र' स्यादाक्यभेद् उपक्रमविरोधशच स्यात् 

तस्माहाक्यानुरोधात् पूरव्वज्ञानप्रकारविरेषएवायभिति मन्तव्य- 
मित्यत उत्तर पठति | 

श्रल्यादिबलोयस्वाच न बाधः# ॥ 8९८ ॥ 
नेवं वाक्यानुरोधादरणज। सवांतमभावलिङ्गश्यसत्व' बाधि. 

तव्यं वाक्यापेत्तया शुतिलिङ्गयोबवलौो यस्त्वात् । एतहलौयस्न्त् 

्ुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्यानसमाख्यानां समवाये परदोबल्य 

मिति जेभिनोयसते सिद । प्रकत इतरसाधननिषेधपर्कं 

यभेवेष गुते तेन लभ्यस्तस्येष भ्राता छण्ते तनु खामिति 

श्तिवरणमात्लम्यत्वमाह। एतद्रे च नायमाता बलहौमेन 

 लम्ध दल्यपक्रम्यतरुपाययतते चस विद्ांस्तस्यष भ्राता विशते 

ब्रह्मधामेति शतिः पद्यते। एतच्च विद्यैव तु निद्रणादिलनत्र 
निरूपित | 

| अपरच्च । नातमवित्तरति शोकमात्मविदिति नारदवाक्यानु 

वादयोरात्मपदमुत्तमप्रश्रालमकत्ेन लिङ्गेन यपुरुषोत्तमपरमिति 

=्ञायते स दि सन्भ्य उत्तमोऽतो ब्रह्मेल्यपास्यत्वेन सनत्कुमा 
. रोक्तं प्रतिरूपं ततस्ततो श्चयोऽस्तोत्यएच्छत् । अन्त सवांधिक- 

लवेन सुखाककत्वेन श्मानं खला तया नाण्च्छत् किन्तु तग्रा. 

 ्यर्थमल्यात्तौ कस्मिन् प्रतिष्ठित इत्यष्टच्छत्। तदा सर्व्वा 

~ शनत्रावाद्विवापाढः। 

+ वरणेनेति ख । 

‡ पारदनैल्यनिति वाप्रादः। ` 

§ सनत्कमारोक्तप्रतिरूपभिति कचित् द्यते । 
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कभाववलत्छेव प्रतिष्ठित इत्याश्येन सव्बातभावलिङ्ात्कं 
भावं स एवाधस्तादिव्यादिनोक्तवान् ! नत्ेतया शल्या न 

सव्वपत्भावलिक्गावसकी भाव उच्यते किन्तु यापकत्ेन सर्व्वरू-प- 

त्वेन खभित्राधिकरणाभावादन्यताप्रतिषितल्भेबोचत इत्यत 

त्तरं पठति। 

अन्बन्धादिभ्यः प्रन्नान्तर प्रथक्तवत् 
दृष्ट तदु्तं॥ ५०८॥ 

भ्रूमखरूपं शयुत्वा स भगवः कस्िन् प्रतिष्ठित इतिप्रशेखे 

मदहिननोद्यत्तरं । तदयंसु सीयतवेन ठते भक्ते यो महिमरूपः 

सर्व्वा सभावस्तस्मित्रिति । सखरूपात्मके मद्िन्नोति वा। भग- 

 बद्धामकत्वात् सव्वासभावस्य । तदितरस्य खात् युरषोत्तमा- 

प्रापकललात् श्रद्धेव तत्प्रापकत्वात् परमका्टापत्रमहित्रूपोऽय- 

मेव भाव इति मडिमण्ब्देनोच्यते। सतु विप्रयोगभावोदयें 

सत्येव सम्यकृन्नातो भवति व्यभिचारिभावः ते लनियतस्रभावा 
द्रति ज्ञापयितु" नरिषिधाः स एवाधस्तादित्यादिनाबैवैदध- 
सव्वैमित्यन्तेन निरूप्य श्दूमप्रतिष्ठाधिकरणप्र चदुत्तरितश्स्वं 

मद्दिश्नौति तसेवानुबभ्नाति स वाएष इव्यनेन। तच्छब्दस्य 

पू्ेथरामभित्वात् । एवं सति त्वदुक्तमन्यतचराप्रतिष्ठितत्वचचे दि 
म्रतिपाय्यः स्यात्तरोक्तरौल्यानुबन्धः न कुष्थादद्डारादटेणदिं 

कच्च न कु््यदुक्प्रश्नोत्तरं खान्यवस्वभावान्र कापौलव वदे 

्स्रादस्मदुक्तषएव मागोऽनुसत्तेव्यः । श्रादिपदात् तिविधाये 

भावा उक्तास्तेषामपि खरूपमेवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजान- 

* यदुत्तरमिति ख। 



२१२ ` अणभाष्यम्। [ इव यथा ` 
तिति क्रमेण यन्निरूपितं तदुच्यते। पूर्व" छतिविगादृभाकषन 
तदितरस्य तमेव सव॑त्र पश्यति । रएतदेवोक्तमेवं पश्यत्रिलय 
नेन । ततः किचिद्वाद्यानुसन्धानेऽदक्घारादेभो भवति सतदसेव 
सवेतः सखक्षतिस्रामथन तं प्रकटौकरिष्य इति मनुते करोति 
च तथा। अतएवान्वेषणगुणगाने कते ताभिः रत्वे 
मन्वान दरत्यनेन । ततो निरूपधिखेह विषयः पुरुषोत्तम गाम ` 
शब्देनोच्यत इति तदादेशो भवति । तदा पूवैछतखसाधन- 
वेफर्यन्नानेनाति टे न्ययुक्तसहजसे दज विवि धभाववान् भवति तदे. 
तदुक्तमेव विजानन्नित्यनेन भ्रतणएवोपसगं उक्तः । ततोऽतिदेन्ये 
नातिभवे + सति या भ्रवखास्ता निरूपिता भमरतिरिया- 
दिना । श्रच्राकणश्ब्दाः पुरुषोत्तमवाचका न्तेयाः । भ्रन्यथौपचारि- ` 
कत्र स्यात् । सुख्ये सन्भवति तस्यायुक्तलात्। ष 

ननु सुवात्मभावस्यापि सुक्ता पयवसानमुत नेति संश्य- 
निरासाय दृष्टान्तमाह । प्रन्नान्तर एयक्नवदिति। सुसुच्तुभक्रय 
सेष्टदाटल्वेन भगवदिषथिणौ या प्रज्ञा सा सर्व्वामभाववह- 
प्रजातः प्रज्ञान्तरमिव्युच्यते तच्च क्मज्ञानतदि तरभक्तपरज्ञाभ्यः | 
पायेक्येन तदिष्टमेव साधयति वथा तथा सव्वषवभाववबतो ` 
भक्तस्य यदकारिका भगवहिषयिणौ प्रन्ना तमेव प्रकारं ख भावः 
साधयति नान्बभिति न सुक्ता पथवसानमिव्य्थः । चतर व्यासः 

 खातुभवं प्रमाणल्ेनाह। दष्टसेति। उक्तमाववतो भकस 
 प्रसुखरूपदगंनाचतिरिक्षफलाभावोऽस्माभिरेव दृष्ट दयर्चः। 

# अतिदट्न्धावि्भावि इति ख'। 

+ क्ीक्नानमितिखः.। 
{ यथा दति ख-पुस्तकै नास्ि। 
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एतादृशा अनेके दृष्टा इति नेकस्य नाम ख्हौतं। अत्र ण्व्द- 
मपि प्रमाणमगद । तदुक्तमिति ¦! भगवतेति शेषः । यीभाग- 

वते दुर्वाससं ` दखत्य मक्तपसपौन इत्युपक्रम्य वशे द्ुव्यैन्ति 

मां म्यः सत्स्वियः सत्पतिं यधेति। योधि यदशौकतः स 
तदिच्छानुरूपभेव करोत्यतो न खाधुज्यादिद्ानं किन्तु. भज- 
नानन्ददानमेव | तेषां सुक्चन्च्छातु 

मत्सेवया प्रतीतच्च सालोक्यादिचतुष्टयं ५ 

नैच्छन्ति सेवया पणी: कुतोन्त्कालविष्वतं) 

` खर्गापवगंनरकेष्वपि तुल्यायैदश्िनः 
सालोक्यसार्िसामोयसारूप्यैकल्मथत 

 दौयमानं न शहृन्ति विना मत्सेवनं जना;। 

त्यादि वाक्वसद्ैनिंरणेयते। 

न समान्यादप्यपलम्धेग् त्यवन्न डि 
- लोकापत्तिः ॥ ५१॥ 

ननु नान्यत् पण्वतौद्यारभ्य सब्वैस्य प्रपाठकस्यव सब्वांसभाव- 

निरूपकल्ोक्तिरनुपपन्ना शत एवाकपदानं पुरुषोत्तमपरव्यी- 

क्रिश्च) यतस्तस्य सुक्तावपि कामामावः प्रतिपाद्यतेऽत्रतुतसय 

सब्व॑षु कामचारो भवतौति सुतिः पञ्चते। एवं सति न तत्निरू- 

पणमचेति वा वाच्य तद्नाववतोऽप्यन्यकामवच्मिति वा। दितौ- 

यस्मोक्तप्रमाणपयादतत्वेनादयपक्तएवाशयणोय इति पूवे पक्लं जिर- 

खति। नेति! तच हैतुमाडह सामान्यादप्यु पल्ेरिति। तत्- 

समानध््मयोगादपि तव््रयोगः श्ुताव्पलभ्यतेऽनेकशोयतः प्रक 

 -* अतेति बाच्य' इति ख | 

9 
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सेऽपि विविधानां लोकानां विविधसखप्रधानःलाद्गगवत्सम्बनिषु 

सर्जषु सुरषु कामचारो मवतोति शुतेर्थान्नेयः। नतु यथा. 

श्चुतएवार्घोऽसतु तचरा नदि लोकापत्तिरिति। सव्वांसवत इति+ 

प्रकरणात् नान्यत्पश्यतौत्यादिधन्यविशिषटस्यातसमनः प्राणादि- 

स्व्ब॑वतो सोकसम्बन्धेा युक्तिसदोऽपि नेति ज्ञापनाय हि शब्दः! 

किञ्च \ एतद्य न पश्या सत्य पश्यतोति खुला यथा ख्ल- 

निषेधः क्रियते तथामन एवेद सन्वमिति श्ुत्येवकारेणामाति 

रिक्रव्यवच्छेदः क्रियत इति खल्यु वल्लोकेऽपि न सम्बद्धात इत्याह । 
स्टद्युबदिति । तच रोगादीनामपि दभेननिषिभे सत्यपि खलो. 

रेव यन्निद्शेनसुक्तं तेन भक्तानं लोकान्तरसम्बन्धस्तत्तद्य इति 

ज्नाप्यतेऽतएव नोतदुःखभिति दुःखसामान्यनिषेधोऽये कतः । 

परेण च शब्दस्य तादिध्यं भूयस्ात् 
` त्वनुबन्धः॥५२॥ | 

श्च ₹३त्न्तरमादास्मिनेव क्षीके सव्वमाप्रोति स्वे द्रति 
परेण पदेन शब्दस्य श्ुतिवाक्यस्य श्राकलन एवेदं सन्बभिति 
यत् पूव्यै+ खुतिवाक्' तद्िधत्तैव प्रतौयत इति न लोकसम्बो 

वक्त' शक्य इत्यथः ! नन्वामन एवेद स्न्व॑भिति वाक्येनैवेतदथ- 
सलाम पनस्तदुक्ति्ना चितेति शद्ायां तव हेतुमाद । तु शद्द्ः 

अ्मनिराचे। भूयस्त्राद्धेतोः उक्तऽ हेतूनां बाडइव्ये !तत्दाबं 
 भवतोव्याश्येनोक्तायेस्यव ज्ञोकेनानुबन्धः कत दरव्यथः। प्रया 

( (1 श्रयः पदमाधिक्याथेकं। तथाच खक्लतसाधनसाधितपफला 

क सत्ताव्पथाव्रबतः. इति. । 

† चत् पूर्वक्त' इतिख'ः। 



गमरी कायर त 

श्यप्रादः] अएमाष्यम्। २१५ 

पैचया खथसुद्यम्य भगवता साधितफसे निरवधिर्त्कपं इति 
ज्ञापनाय पुनः श्लोकेन तथेल्यधेः । 

एक अब्मनः शरोर भावान् ॥ ५२॥ 
उक्तेऽथं श्युत्यन्तर सम््रतिमप्याद् ! एक एखिनसेन्तिरीयः 

शरीरे भक्तशरौरहद याका इति यावत्  तत्राकनो भगवती 
 भावाद्ाविभौवात् तैन सद सन्वैकामोपभोगं वदन्तीं तिं 
पठन्ति | । | 

सत्य ज्ञानमनन्तं न्रह्मयो बद 

निहतं गुह्यां परमे व्योमन् । 

सोऽत सर्व्वान् कामान् 

सद ब्रह्मणा विपितेति। 

श्रजोपक्रमे ब्रह्मविदाप्नोति परमिति शुति!र्तरब्रह्मविद् 

परन्रह्मप्राभिं सामान्यत उक्ता विशेषतः कथनाघन्तदेषाभ्यहेति 

वाक्यः तद् ब्रह्मप्रतिपाद्यलेनाभिसुखोक्द्येषा वच्छमाणा चक् 
 अच्तरब्रह्मविद्धिरुक्तल्युका तासक्ञबतो सत्यं ज्ानमिति) पर 

ब्रह्मखरूपमनलुभवेकवैवय' न शब्दादिभिवद्यमिति ज्ञापनाय स्थं 
तत्तच्च प्रतिपादि कायन्यसुखेनोक्तवती । अत्र ब्रह्मणा सह स्प 

 क्षामोपभोग उक्त इतेतटेकवाग्यतायै सञ्छषु लोकेषु कामचारो 
भवतति अखुतेरप्यक्रएवाथा मन्तव्यः| | 

व्यतिरकस्तद्गावाभावित्वान्न दपलग्धिवत् ॥५8६॥ ` 
नतु ब्रह्मविदाप्रोति परमिति अल्याऽचरन्रह्मविदः परब्रह्म- 

 प्रािरुचयपे। ततरे तरसाधनसापेत्तं ब्रह्मज्ञानं पर प्रापयद्यत 
 # भत्तशरौरे हृदयाकाशे इति पाठान्तर । | 

† ब्रह्मयी वेद् निदितं प्रमिति चुतेहितिखं । 



३१६ अणभाव्यम् । [ देव अध्याय 

 तज्रिरपैच्मिति भवति संश्रयः । अच चुत तन्मावोक्तेरितर्. 
निरपेत्तभेव तत् तथेति पून्वैः प्तः सिचान्तस्सेवं सतिज्ञान 
मागींयाणामपि परप्रासिः खात् । सा त्नेकप्रमाएवाधितिति 
 पृव्बैमवोचाम । + = 4 
`  किद्च। क्नानशेषश्दतव्र्मापेच्नया फएलात्कस्य परस्य सुख्य- 
॥ त्वात् | तरेषाभ्यक्तेति श्युतिस्तदटेव प्रतिपाद्यलेनाभिसु शक्ल 

गुक्तेत्याह । तेन तत्र _ ब्रह्मपदे पुरषोत्तमपरे ज्नाधेते। 
तधा च गुहायां यब्याविश्र तं परमं व्योम युसपोत्तमग्यदहातक- 

मच्रावं व्यापि वेकरुण्डः भर्वति तदा तत्र भगवानाविमेष- 

तौति तत्मािभवतौव्युच्यते यो वेद निदितं गुहायां परमे 

व्योमत्रिल्यनेन †। तथाच. ज्ञानिनां गुहासु परमव्यो्नोव्यति- 
देकएव । तचं डतुस्तद्ाबाभाविल्याष्दिति। यभेवेष णत इति 

 शुतेवंरणाभावे भगवद्गावस्यासम्भवत् ज्ञानिनां तथावरण- 

भावात् भगवदिषवको भावो न भावोति तवेचयः। नतु 
 प्ानविषयचत्ववद्ाविभावोऽप्यस्तु । किच्च | तद्तिरिक्तमाविभाव- 
मपिन पश्वाम इत्याशङ्गायामाइ न तुषलब्थिवदिति। उप- 
लयििरजगानं तदद् गुहायामाविर्भीगो न भव्तौल्ययः । यसन 

` भक्ताय यकल्लोलाविगिष्टं खसरूपमनुभावयिता प्रसुभवति तद् 

 जुदायां तत्लौलाखयभूतमच्चरस्वरूपं वैकुरटलो कवद्ाविभोवय- 
तीति नोक्रशड्मसेशेऽपि ) यच पुरुषोत्तमस्य चाक्तुषरल ततर 

 -.ततोधःकक्तप्य तस्य तथाते का जङ्ा नाम। एतचोपप्रादित 

पूल्व . विदन्मण्डने च | 

# चथाविभूतमितिख'। | 

 : + इद्यत्तेनेति ख' ! 



देय पादः]  अशुमाष्यम् । 

ननु ज्नानिज्ञानविप्रयभक्तगहाविर्भृतात्तरयो सदोऽसि न 
वा! नाद्यो मानाभावादेकतेनेव सव्यैतीक्तेः। न दितीयः।! 

निरवयवस्य काचिन्लोकरूपतातद्रूपलाभ्यामेकवालुपपत्तेरिति 
चन्। मैवं। लोकरूपलस पशादा विते होयमनुपपत्तिनलेवं 
किन्लत्तरखरूपसेव तथेति शखुतिराह। श्रन्भस्यपारे सुवनस्य 

मध्य इत्युपक्रम्य तदेव श्तं तदु भव्यमा इदन्तदृत्तरे परमे 

व्योमन् ¦ एतद्य च यमन्तःससुद्रे कवयोऽवयन्ति घद्च्तरे परमे 

प्रजा इत्यादिरूपा । सखतिरपि 

परस्तस्मात्त मावोऽन्य व्यक्तोऽव्यक्तात् सनातनः 

समः सन्वषु भूतेषु नश्यत्सु न विनष्यति ॥ 
 अन्यक्तोऽ्तर इत्युक्तस्तमाहुः परमाङ्तिः । | | 

यं प्राप्य न निवर्स॑न्त तहाम परमं मम। 

इत्यादि तु गतास) सखौभागवतेऽपि 

दशयामास ख' सोकं गोपानांतमसः पर'। ` 

सख ज्ञानमनन्तं यद् ब्रह्मन्ये तिः सनातनं ॥ 

४ यदि पश्वन्ति सुनयो गुणपाये समाददिताः। 

इति दृशे । दिती च । तसै खलोवां भगवान् समाहितः 

सन्दभेयामारेव्यपक्रम्य कालतिगणमायादिसस्वन्धराडिव्यमुक्ता 
भगवत्पार्षदानुक्ता विमानप्रमदा उक्ता खीरुक्ला। तथाच 
सुतिस्मह्यैकवाक्यताथां तादक्लरूपभेवाच्तरमिति ` निणेयो 
भवति । एवं सति सच्चिदानन्दत्रदेण्कालापरिच्छेदस्यंप्रका- 

# मायासननड्तिख | 



३१८ ` | अणभाष्यम्। [ इय अथाव 

शत्वगुणातोतलवादि धन्धवच्चेनेव न्नानिनामनत्तरविक्नानं भक्वाना 
मेव पुरुषोत्तमाधिष्टानतेन तथेति क्यं । मल्लानामश्निरिति 
स्लोकक्तरीत्या पुरुषोत्तमसेव । प्रसुणये यथा विचारिताः 
सन्ति ते तथाः भवन्तौति तददिचारएव सब्षामधिक्राररूप इति 

छत प्रयन्नापेक्स्तिव्यत्र निर्णत! भस्िन्रये कौमुतिकन्याय- 

 कथयनाय' निदेनेनोत्तरं पठति! ` | 

अङ्गाववद्वास्तु न शाखासु हि 
प्रतिवेदं ॥ ५५॥ ` 

यागे तत्तद तिङधियतकत्तव्यान्यन्वाघाना रोन्यदमनि । तचाव- 

बदाः सब्वैएवलिजो यजमानेन । अवबन्यनं नामाध्वयं' लां 
हि होतारं ल्वा दण उद्गातारं त्वादर्णी दत्यादि रुपं 
वरणमेवान्यथा सन्धैवविदुषां तत्कतिपटूनामेकत्राधिकारो 
नान्येति नियमो न स्यात् । तद्य तस्य तथा वरणे तु यज 

मानेच्छेव श्तुः। पेच तदान सन्बसु शाखासु विदिता. 

न्यङ्गानि कन्तः स्व शक्ताः किन्तु यजमामवरणएनियभिता एव 

तथा । तत्र हेतुमाह । हि यतः कारणात् प्रतिवैद्ं नियमिता- 
` ज्यकङ्गानि हौचरचाष्वथवादि यजुषौहातचरं सान्रेति। तथाच 

। # तेते तथा इति ख'। 

 ¶ निर्णीतः इति ख | 
| ` ुलांष्टणेद्तिवापाठः।. 

॥ ५ |  $द्ोतारलां वशे इतिवा प्राठः। 

य ̀  ¶ चङ्गातार लां हणे द्रति वा पाठः 

` . ॥ स्वबपौतिख। 



देय पदः} . ` अणएुभाव्यम् । 

सो किङ वेदिशे कसि जोषेच्छा नियामिका भवति चत्र तच्च 

किय वाच्यं ्रतिलोमरूपं* सावकाग्ममितन्रह्माणडखितिमत- 

स्तटौरितुरिच्छेव नियामिका तत्तत्ाधनफलसम्मन्ताधिति। 

मन्त्रादिवदाऽविरोधः ॥ ५६॥ 
ननु पृव्व' कम्मन्ञाननिष्ानामपि घुंसामरे भक्तिमगींय- 

ल चतर भवति ततर तञ्चैव भगवदरणमिति हि सिद्धान्तः! । 

त्वज स कस्मिन् याग एकच ठतस्य नापरचापि तथेति 

विर्दो दृष्टान्त इत्यरूचया निदशनान्तरमाद। यथेकएव किन् 

मन्त बह्भषु क्स सम्बध्यते कित् दयोः कञिदेकन्रैव तथव 

विधानात् तथा भ्रच्ापौव्यथः। भादिपदात् कर्म्मोच्यते। यत 

काम्येनव नित्यकम्भनिवांहस्तत कामितायंसाधकत्वप्र्वाय- 

 परौीह्ारेऽखेकभमेव तद्पयुज्यते । तथाच. सव्वंतोसुखेऽभेक- 

 होटप्रवरेऽध्वथयुप्रवरे च रखुह्यमाशे देवाः पितर इत्यादिना 

 यजमानकटकानुमन्त णमेव सर्व्वत्र सम्बध्यते तयेव विक्रेया 

व्रापि तावबद्दिधं यदेकमेव वरणं तेन तत्तरिष्ठानन्तरं भक्ति 

निषेति न टृष्टन्तविरोध इल्थः। भयवोमिदल्दादहव्येव 

 मन्त्राणासुच्तारणानअन्तादिरोहलरः स यथा ब्रह्मासकत्वेनक 

एव सव्बमन्वेषु सम्बध्यते तथा वरणमपोति तथेत्यथ: । यद्य 

|  पौतरनि्ानन्तरमूतभक्तिनिष्ठावती वरणं तथयाभूतमेकमेषेति 

 # प्रतिरीमक्पंष्तिषख। 

` ¶ ईति सिद्धान्तः दतिख\ 

‡ साध्रकर्लव इति ख । 
$ खनुसन्तएमैकसेव इति ख । | 

` भ वरणमपोयर्थः; इति खः | 



३२० ` अणुभाष्यम् ¦ [ इय अध्याय 

नोक्तदोष स्तघाप्युत्कषटमागे हतस्य नोचकत्तापादानमनुचित- 

सिति मत्वा पक्तान्तरमुक्त। वस्तुतस्तु साघधनम्यदेया यतर 

भक्तिदित्सिता तत्र तथेति नानुपपत्तिः काचित्! .. 

भूमनः ऋतुव नयस्तं तथाडि दशयति ॥ ५७॥ 

| ननु सुखखरूपजिन्नासायांयोवेम्रमा तत् सुखभियक्' ! ` 

भ्रूमखरूपलिन्नासायां यत्र नान्यत् पश्यतोल्ादिना तयति. 
रूपितं तत्सव्वावसभावसखरूपमिति यदुक्तं तत्रोपपद्यते। भूना 

हि सुखरूपतोच्यते। सन्धरमभाषे तु विरदभावे दुःसह- 
दुःखानुभव; शूयते तेन मोत्तसुखमेव यो वे भ्वमेत्यादिनोच्यषे। 

यो वे भमा तद्खतमिति वाक्याच) श्रग्रं चसवा एष एवं 

पश्यन्नित्यायुक्ा तस्य सर्ववैषु लोकेषु कामचारो भवतीति फल- ` 
सुच्यते। तच्च मोच्तानन्तरमसम्भाव्यतः स भावो मोचचोऽच्रोचत ` 
दूति संगथः। तत्र कांमचारोक्तेमेलतिपूर्वदशायां तन््राहाव्ध- 
निरूपणथल्ादखुतरब्दाच सुक्तिरेव भूमपदेनोच्त इति पूर्व॑ः. 

पक्तः। तत भूमश्ब्देन स भावएवोच्यत इति सिद्ान्तस्तत 

दुःखदभशेनानुपपत्या सब्वेधिकत्वलकच्षणं भूमत्वमनुपपत्रमिति ` 

शद्लं परिदहरति। भग्नः सव्वातभावस्य ज्यायस्त्वं सन्स््ान्- 
मन्तव्य! ततोक्ानुपपत्तिपरिहाराय' दृष्ान्तमाह । क्रतुबदिति। ` 

 -दथेषूणमासप्रकरणे तैत्तिरोयके पयते परमेष्ठिनो वाण 

|  यन्नोऽ श्रासीत्तन स परमां काष्टामगच्छदित्य पक्रम्य य एवं ` 

जिहान दशषूश॑मासौ यजते परमाभेव काष्टां गच्छतीति । यथा 
` व्रतादिदुःखामकत्वेऽपि परमकाष्टालचणषलगमकल्वेन द्पूर- 

मासयोः सवेक्रतुग्धेऽधिकलल' वक्तमय्र भ्रासौदिति स्तयते तथा 



श्यपादः] अणुभाव्यम् । 

` दुःखहेतु लेऽप्यनन्यलभ्यसात्तात्पुरुषोत्तमा नन्द प्रािहेतुत्ेन स॒ख- 

रूपत्वसुच्यत दरत्यन्येभ्यः सब्ब॑भ्यो ज्यायस्त्वं मन्तव्य सित्यथंः | 

धरत्रीपपत्तिमाह । तथादि दशयति । श्रुति स॒ एवाघस्तादिव्या- 

 दुक्राष्यहृहारादेशए दइत्यायुक्ताप्यासादेष दइत्यादुक्तवत्यग्र 

ञेताद्णद्यावसनएव प्राणारास्मरादिसव्वमिति च दर्थयति। 

एतत् सव्व सभावषल्येव सर्वमुपपद्यते न तु सूक्तस्य । उत्तिमेदा- 

भावत् प्राणाद्यभावाच। जोवन्मक्तिटणा्यां प्राचौीनानानेव 
सच्ादात्मनः प्राणा इत्यादिन वदेत्| | 

यद्वा! ननु लोकेऽपि ्ङ्ाररसभाववति पुंसि नाथा 

त्वदुक्तभावसम्बन्धिव्यभिचारिभावाः अयन्ते सेव सर्व्वत सएव 

सैषेति एवं सति लौकिकसधश्चव्वान्न* त्वटुक्रभावस्यालौ- 

 किकक्नञानादिम्थ श्राधिकयः वक्ु' शक्यमलौकिकनिषयलाल्लौकि- 
 कलमपि न तथेति भवति सययः। तत्र मनुजलरिपुलादि- 

 ज्ञानानामिव कामादिभावेन सखेहभावस्यापि समवान्रास्या- 

 लोक्तिकल्रमिति पूव्वंः पचः । शिडान्तस्व्य भावस्य लौकि 

क्यो ज्यायस्त्वं मन्त । नन्तं लोकसाधारख बाधकमिति 

 श्रद्ानिसासाय निद्यनमाह। क्रतुबदिति। वथा दशै 

दिषु दोहनाधिश्रयणान्तच्च त्रौद्यवघातादिपुरोडारभक्णादौनां 

` लौकिकक्रियातुखवेन रशनेऽपि न लौकिकत लौकिकप्रमाणा- 
 प्राप्रलादलोकिकतव्माप्तवात् तथीक्तप्रमाणरूपवरणलभ्यत्ेन 

शयुत्य क्तत्ान्न लोकिकत्मस्य भावस्येति दिक । उसुतस्त॒ ्राम- 

# सधस्मेकत्वात् इति ख! 

४१. 



ररर. अणुभाव्यम् 1 [ ष अध्याय 

सिं सिंह सरूपल्ेऽपरि* न तादृग्रूपं वंकतु' शक्यं तथा सकिकः 
पुंसि नाथां वा तदाभासौ रसशख निरूप्यते तदृ्टानतेन 
भगवन्नाववद्गतरोतिभावनाय' नव्वघोणां लौकिके तात्परयै ` 
भवितुमदइति । श्रत्रोपप्तिमाद् तथाहोत्यादि । पृब्दाक्लभाव- 
वत श्रात्मनः प्राणादिकं सव्वं दृश्यति श्ुतिस्तस्य इवा एतदव 

परयत इल्यारदिना। इतः पू्यमपिसखवा एष णवं पश्यत्निद्युप- 

कम्याकलरतिर्ातक्रौड़ अकभिथुन भाकानन्दः स खराडभवति 

सन्बेषु लोकषु कामधारो भवतोति शतिख। नहि लोकएवं 

सम्पवत्यामपदानां भगवदाचकत्वादिति सर्व्वीत्तमविषयकमाव- ` 

द्यैव तयां युक्तमिति चोपपत्तिदहिंगष्टेन स्च्यते, 

नाना श्दादिभेदात् ॥५८॥ 
 पूष्वीधिकरणेः सरवीसभावखरूपादिनिरेवं क्तवान् । चथ 
मत्स्यादिरूपाणं भगवद् बतारवत् † मविशिशट्मिति सर्ववरषा 

समसखोापासना काथा उत पाथक्येनेति विचारयति तत्रो- 
पास्यासेटेऽपि रूपभेटादेकचोपासकपस्यान्यचानुपासनलक्तणाव 

न्ासम्भरवाद्स्या शप्यसिदिसम्वादपि समस्येव सा कायेति प्रापे 

सिषान्तमाह । सव्वेष्ववतारेषु नानवोपासना काय्यं | तच 

तः शन्दादिभेदादिति । तत्तत्खद्पवाचकशब्दानां मन््ाणं 

चादिपदादाकारकश्रणच भेदारिद्यथंः। एतेनेव नियोविरहा- 

1 र  नामाकारकशचरामेकत्र भावनस्याशक्यत्रमयुक्ततवं चेति भावः 

`  * पिर्पलंऽपि षति ख । 
+ भवतारल दनि वा पाठः । 



+ अणुभाव्यम् ` इः 
विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात् ॥ ५९ ॥ 

पा्थेक्येनो पासनानि कन्तन्यानोति सिते विचाथते। किं ` 

अग्निरोचदशेपूणेमासादिवद्ेषां समुचय उत विकल्य .इति। 

तत्र॒ विधिफलयोः समानलवात् समुचय रतिप्राप्तै निरेय- 

माह! उपासनानां विकल्यएव ¦! तत्र हेतुर्विरिषटफलत्रात् 1 

मुक्तिफलकलं हि सष्वेषासुपासनानामविशिष्टं। एवं सत्येकेमैव 

तस्सिद्धावपरसखाप्रयोजकलादग्रिदो तदिवनित्यताबोधकयुत्यभा- 
वात् तंदधिनो.विङल्यएव | 

काम्यास्तु यथाकामं सम चोयेरन्न वा 
पव्वदेत्वभावात ॥ ९० ॥ 

येषु तूपासनेषु भिन्नानि * फलान्युयन्ते तत्र॒ ल्रभैकफला- 

्वनस्तत्ततफलकोपासनानि ससुच्चौधेरत्रविश्विटफलताभ।- 

वात् । यच त्वेकसवोपारुनस्य खकामितानेकल्र † अयते तत 

तथव चेदुपासनं करोति तदा न समुष्वौयेरन्रपि खकामितेव्ेक- 

तरस्य तदन्यफलवेशिषेयनाविशिषटफलत्वा { भावादिति पृव्व 

हेत्भावादिति श्िष्ट{प्रयो गाभिपा्ेणोक्तमिति सेयं । चरयवा 

 क्रामक्ये्नियतफलकानि तानि न ससुच्ौयेरन् भत्र हतु 

स्पष्टः । | 

अ भित्रानि भिन्नानि फस्ीनीतिख'। 

{ खनेकफल्लकघ्वर्भमिति ख| | 

‡ फलफलल्वाभाकादिति ख । 

९ भ्रतिकिर इति ख। 



३९8 अण्माष्यम् । [ श्यं चध्ोयख 

` अङ्गे यथाश्चयमावात् ॥ ६१ 

` प्रधानेष् निणेयमुक्ला अङ्गु तमाह । एकाघसाधकाना- 

सुपासनार्नां मेदेनाङ्गमेदेऽप्येकतरोपासने फलव्चादङ्गानि ततन 

 समुचोयेरन्रषेति संशये निरंवमाह । उपासनाङ्गानान्तदेवाः 

खरस्तथा च यद्धं यदुप्ासना्ितं तत्नैव तस्य भाष इत्यथे; । 

अत्र दैतुमाङ। । 

श्च ॥९२॥ 
तदुपासनं तत्तदङ्कविर्टमेव वटे शिष्यत इति तथेत्यथ; 

भवकारादतिरिक्तकरणे प्राय धित्तोक्तिरपि बाधिकेति ५ सच्यते। 

समादारात् ॥६२॥ 

 क्ममार्मीयोपाखने निरवसुक्ला ज्ञानमागौँग्रोपासनै 

तमाह ! अयर्वीपनिषत्सु दसिंहोपासनादिषु मव्यक्ूमाोदि- 

द्पतेनापि सुतिः शूयते । खौभागवते च नमस्त रघवथा- 

येद्यादिरूपा सतित्रैजनाधे । . एवं सति रूपभेदेऽपि भगवद् 

बतारष्याविरिष्टलादेकस्मिन् रूपै रूपान्तरसमादारो दृश्यत 

द्रति सर्बरूपवेमेकैपासनमपि साध्वित्ययः। 

गणसाधारण्यन्र् तञ्च ॥ €8 ॥ 

एण्बथवीय्यीदिगुणानां सव्वष्ववतारेषु साधारण शरूयते 

तेन घ्िधन्मा णानेक्यात् पूर््वाक्तं साधित्ययंः { । 

- 2 प ॥. | अरिषाभिका इति र | 

+ साधारण्ये गयत इति ख 
ॐ पूखलादुरिति चं । 



देय पादः] अएुभष्यम् । वि रेरे 

न वा तद्छदभावाश्र तेः ॥ ६५ ॥ 

नतेवसुपासनं नित्यसुतविकल्यिकमिति # संशयः} उक्त 

सत्या नित्यत्व प्राप्तो तन्निषेधमादह । नेति । किन्तु वा विकल्प 

एवैवसुपासन रै च्छिकस्तत्र डेतुमाडइ सडभावादयुतेरिति। 

नियमतस्तेषां रूपाणां सहभावश्चवणं चेत् स्यात् तद्एस्यात् 

तयोपादनस्य नित्यता. नत्वेवमतो विकल्बएवेत्यथः 

[र द् शना ॥ ६९॥ 

सोऽपि रूपान्तरसमाहारपूव्वैकामुपास्त सोऽथेकं रूप- 

 सुपाख्तेन मत्वा तत्तथोपास्त इति फलं तस्यं कंस्यव रूपद्य 

दभेनं भवति न तु सव्वेषामितोऽपि हेतोविकल्मएवेत्यथः। 

एतदन्तेन यस्मिन् रूपै यादग्धशवछ' यूते तादृगन्य 

 वि्िष्टमेवेकं ¡ रूपमुपाश्यभिति व्यासहृद्यभिति ज्ञायते। 

 उपासनानि्णयान्तं दथैनातमकहेतूच्या सव्वीपासनानां भग- 

बत्साच्ात्कारः फलमिति न्नाप्यते$। माहाद्यन्ञापनाथ 

परं सर्व्वावताररूपत्र' यथायेमेव किद् ज्ञाप्यते । यथाघल्यत् 

 तद्प्यविरोधादिति ^ ज्ञेयम् ॥ | 

इति सोवेदव्यासमतकवत्ति | वह्षभाचाय्येविर चिते यासद्धचाणः- 

. भाष्ये रतोयाध्यायस्य दतीयः पादः समाप्तः | 
-------~-----

-------------
-------------

--------~-- 

 वेकल्िकर्भमितिवा पाठः| 

 पुतकान्तरे समाद्वार समाहार दति द्विरक्तिरस्ति। 

~ { एककंइतिख | 

§ धन्यतेद्तिख॥ 

शु अविरो्धीतिं ख| ८ 

1 एलकान्तरे विष्साभिमतवरचीति दवत ॥. 



ष  क्नावते) तेन 

२२६ अण्यम् । [ इय धाय । 

चतुथेः पादः । 

पुरुषाथौऽतः श्न्दादिति वाद्रायणः॥ १॥ ` 
 उपासनाभेदेऽप्यपालामेदाच्छाखानरोक्तधष्रीणाम्यपस- 

ङारः , कन्त समुचित इति पृव्वपादे निरूपितमिति तन्रयाधैनो 

तरकाण्डप्रतिपायत्रह्मफलकसर्व्वासमावेऽपि प्रव्वकार्डप्रतिपा- 
दितकश्चणासुपसंहारः प्राप्रोति न वेव्यघुना विषायते। विधि. 
पक्चे तत्सह तस्यास्य फलसाघक्त्रमिति सिद्यति । निषिधप्रचे 

कैवलस्येतोममेव परं सिद्ान्तत्वेनाद 1 पुरुषाधं श्ला- 

दिना! सिद्धान्ते जाते तच पूर्बपक्तसभ्भव दृत्यारी तते 
वाह । श्रत: सव्वासभावादेव केवलात् पुरुषाय; सिद्यति। 

क्तः शब्दात् श्रतेरिव्यथः। शुतिस्तु नायमासां प्रवचने- 

नेत्य पक्रम्य यमेवेष णत इत्यादिका ब्रह्मविदाप्नोति पर. 
सित्यादिका। तमेवं विदानखत इह भवति। सनत्कुमार. 

 नारद्संबादे यत्र नान्यत् पश्यतीव्यादयात्मिका छान्दोग्यशरुतिशच। 
-एतदादिश्चुतिषु पूर््वोज्ञरीव्या कैवलस्ेव भगवद्वावस्य फलसाध- 
कत्व श्रूयत इति तथा । भत्र फलमत उप्रपत्तेरिल्यत्रेवोपपत्ति 

 हेतुतेनातुक्ता श्ुतिपदच्चानुक्ता णब्दपदं यद्क्बास्तेन शुति- 

 खत्यामकः सर्व्वाऽपि प्रमाण्णनब्दो हतुत्ेन व्यासाभिमतदश्ति 

केवलेन हि भावेन गोप्यो गावः खगा ब्डगाः। ॥ 
येनये सूटृधियोनागाः सिद्धा मामौयुरष्तसा ॥ 

यन्न योरीन सस्येन द्ानव्रततपोध्वरैः । 
` व्यास्यालाध्यायसद्यासेः प्ाष्यायन्नवानपि॥ 



ध्ये मादः} अणएुभाव्यम् । 2२७ 

 इत्यादिरूपा'रूतिदपि संग्य्ह्यते । एतेन शयुत्यादिप्रमा- 

वारिनामिदमेवाभिमतं तदहिरुद्बादि्नासितोऽन्यदिति तेषाम 

प्रामाणिकत्व नाप्यते) भत्व खनाम ग्डोतं। खस्य वेद- 

व्यासकरटंलेन तत्रव यतो भरः 

 ्परद्च। बेदिकसिडान्त भगवत्खरूपस्येव खतन्तपुर्- 

षाथलात् प्राप्ततत्छरूपाणां सुक्यनिच्छाकयनान्मुक्तोपरष्य- 

व्यपदेशाच्च सुक्तेरपरमपुरुषा्त्वात् * सा भवतु नामान्येः 
साधनेः। वस्तुतः परमपुरुषार्थ य उक्तरूपः सतु सवैम- 
भावेमेवेति ज्ञापनाय फलपदमनुक्कता परषाथेपदमुक्तं! एवं 
खत्यख सतस्यार्यान्तरभपि वयास्ाभिमतसिति ज्ञायते! तथा 
सत्ययं कविष्टः प्रयोगः । तथादि । पुसषाथौ भगवानेव । कुतः । 

श्रतःणब्दात् । श्रसःपदविशिषटश्चतिबाक्यादिवर्धः । तेति. 

रोयोपनिषत्सु पद्यते | 

अतःपरं नान्यरणोयस् हि. 
, परात्पर यन्महतो महान्त | 

यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं 

विं यराणन्तमसः परसादिति # 
अथात्र प्रत्यवतिष्ठते +। 

शेषत्वात् पुर्षाथेवादो यथान्येख्िति 
जमिनिः॥ २॥ 

विष्णोरिज्यतवेन कश्धगेषत्वात् तत्छरूपन्ञानपूरववको' यागः 

# पुद्षाथितुत् इतिखः। 

† प्र्यवतिषन्तं शतिं ख । 



रेरे८ः ` अणएभाष्यम | [ इये अध्यावस 

फलातिएयडेतुरिति ` तन्मा हातव्यसुश्यत दत्ययवादष्पं तत् | 
अत्र दृष्टान्तमाह । यथान्येषिति । अन्येषु द्रयसखारकस् 
यस्य पणमयी लुह्भवति न पाप श्लोक णोति यदात्र 

` चक्षरेव भाटव्यस्य वरङक्ते यग्रयाजानयाना इष्यन्ते वी वा! 
एतद्यज्ञस्य क्रियते कश्च यजमानस्य भ्वाटव्याभिभरूै दलेषं 
जातौयिका फलश्ुतिरथंवाद्सददित्य्थः 

ननु तभव षिदिला सुनिभवल्येतमेव प्रत्राजिनोलोकमीप- 
सन्तः प्रत्रजन्ति। एतद्ग्रेचतेस्मपुत्रेषंणायाख्च वित्तेषणा- 
याथ लोकषरणायाख लयाय भित्ताचय्य'¶ चरन्तीति शुति- 
भगवतृक्ञानवतः सन्वैत्यागं वद्तौति न दुक्त साघौय द्यत 
उष्तर पटति। | । 

 आचारदशंनात्॥ २॥ 
नह्मविदामपि वसिष्टारौनामभ्निदहीचादिकर्णं जमिनिः 

प्यति तदाचारं प्रामाणिकमिति च मनुत इति तकत 
मनुवदन्निममप्यनुक्तवान् व्यासः। ब्रह्मविदं व्यागावश्यकते | 
गाद खभेतेषां न स्यादिति भावः। उक्षश्चतिल कशचख- 
शक्तानां तेषां त्यागमनुवद्ति । लोकषणायाख व्ययायेति चुप 
लोकसंग्रहं तत्करणमिति न वक्त शक्यं। 

५  # पुस्तकान्तरे यदिति प्रदं नास्ि। 
८६  † पुस्तकान्तरे कमम द्रति प्रदं नासि। 

८ ५ । ` ‡ वत््रयाज्ानुयाजा इति वा पाटः! 

1 . ̂   §$वब्यदवा इति च पाठान्तरं । 

1:  ¶ भय भिदचाचर्थः इति ख'। 



४ पादः | अणभाव्यम् | 
सर< 

तच्छतः ॥ ४ ॥ 

ब्रह्मविदः कमाचारनिरूपकश्तेरित्यथ;। सां च जन 

कोद वैदो बहदकिशेन यज्नेनेज दत्यादिरूपा। तथाच 

क्ञामेनेवा्थंसिद्िशेत् श्यात् तदा वहत आयाससाध्यं कयि 

्रवत्तिनं स्यादिति भावः। 

सुमन्वारम्भणात् ॥ ५॥ 
तं वियाक्षणौ समन्वारभेत, इति श्रुतिः फलारम्भ 

विद्याकगणोः साह्यं दभैयतौति न खातन्त्यं वियायां । 

तदतो विधानात् ॥ ६॥ 
ब्रह्धिष्टो ब्रह्मा दभैपूणमासयोख' णोत इति कल्यश्ुव्य 

ब्रह्मविदो ब्रह्मलेन वरणं विधोयत इति त्रह्मन्नानस्याल्ज्याधि- 

कारसम्पादकलात् करोषभमेवेत्यघः 

ननु यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत् । ग्ट हाहा प्रत्रजेद्- 
वनादैव्यादि श्रुतिभ्यो विहितल्वाविशेषात् कतत्व्ागवोरै दिकं 
विकल्मोऽङ्गका्वीतो न शेषिभेषभाव द्रत्यत उत्तरं पठति । 

नियमाच्च॥७॥ 
भाष्विनं धूखख्रललाममालमेत योदुत्रीह्यणः सीमं पिपा- 

सेत् । रेन्द्रा्ं एनरुत्ख्टमालभेत थ श्रा * ठतोयात् पुरंषात् 

सोमं न पिबेदिच्छ्त्रि बा एतस्य सोमपौथो यो ब्राह्मणः 

 संनृः श्राटतोयात् परषात् सोमं न पिबति 1' याव्न्नोवममिि- 

होते जुहधादित्यादि श्रुतिभ्यो यचा ककरणें नियमः शूयते 
न तथा तत्ल्याग इति नोक्तपच्तः साधुरित्यधेः। चकारात् 

# यश्चाटतीयधादितिख'।. 

। [१ क| 



३३० ` अरणुभावष्यम्। [ देय अध्याय 

नियतस्य तु सद्यासः कर्णो नोवध्पयते। 
मोदात्तख परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ 

इत्यादिरूपा सतिः समुचौयते। त्यागविधिरणक्तविषय 
द्रत्य॒क्तमिति प्रासे प्रतिवदति । 

अधिकोपदेशात् तु बादरायणएष्येवं 
तद्शेनात् ॥ ८ ॥ ` 

तु शब्द्: पून्नपत्तं व्यवच्छिनत्ति! यदुक्तं ेषलात् पुरुषाय 

वाद् दरति तन्नोपपद्यते कुतः! श्रधिकोपदेशात्। कश्साम्य- 

मपि न वक्तं शक्यं यतर तत्र तच्छेषत्व दूरापास्त। यत ईष्वरः 

क्रश्षणः सकापाद्धिक उदिश्यते“ तथाहि । 
सवा यमासा सव्वैस्य वशो सनैखेणनः सव्यैस्ाधिपतिः 

सबव्बमिदं प्रशास्ति यदिद किच्च । | 

सन साधुना कर्मणा शयान्नो एवासाधुना कनीयान् 
दरत्यपक्रम्याग्रे पद्यते । 

तमेतं वेदानुवचनेन विविदिषन्ति ब्रह्मचय्यण तपसा खदया 

यत्तेन7नाप्केन चतमेव विदित्वा सुनिभवत्ये(तभमेव प्रत्राजजिनो 

लोकमभष्युन्तः प्रत्रजन्तोव्यादि । | 

एवं सति यत् क्ञानसाधनत् यन्न तस्य यज्ञेषत् कथ 

॥ खात् किन्तु यज्ञस्य तदेदमरेषत्र । एतेनेज्यलेन तच्छेषल 

 भ्रतयक्तं षेदितव्य'। तजनज्ञानस्य ` यागपरव्वाङ्त्ात् तदिशिष्टख 

# पठुप्रदिश्यते इति ख'। 

क नससाधनाडइतिखः। 

` ‡ इनिभेवतु शति ख'। 



श्ये प्रादेः अणुभाष्यम् । | रद् 

तख ब्रह्मन्नानसाधनत्वात् । न च प्व सामान्यत इल्यन्नान- 
सासौत् यज्ञेन विशेषतो ऋ्ाने सति पुनयन्नकरणे पूर कर्- 

-फलं भावति न तद्शेषलसिति वाच्यं । तमेव विदित्वा सुनि- 

 मैवत्ये तमेव प्रवाजिनौो लोकमभीोष्यन्तः † प्रत्रजन्तोति खतेस्तदवेद्- 

नस्य गारंसखाविरोधिलेन तदसम्भवात् यञ साध्वसाघुक 

फ़लसग्बन्धरद्ितस्तस्य कर्टतरेन तथालमनुपपन्नमतो जोव कन 

एव तथाव नतु परख । न चेतयोवास्तवाभेद्ात्रवमिति वेच्यं | 

वास्तवाभे दाल्नोषेऽप्यक्तखुतिभ्यस्तयालैस्य सुवचत्वात् । बांस 
वाभरेदस्य पूव्वैमेव निरस्तत्वात् तमादाय ये पव्बपक्तास्ते पून्वं- 

पचता एवत्यलमु क्त्या ` | 

न कम्मण न प्रजया धनेन 

व्यागेनके अखूतलमानश्ः। 

परेण नाकं निहितं गुहायां 
विभ्वाजते यद्यतयो विषन्ति॥ 

दूति शयुत्या कगप्रजाधनेर्मो्लाप्रातिसुक्ता त्यागेन तद्मासि- 

रुच्यते । त्यागविषयस्वान्यस्यानुक्या ¶ सान्निध्यात् कर््मादीना- 
मेव व्यागोऽभिप्रेतः। तथाच सुक्रोपरुष्यलाद्घगवत उक्साध- 

नेन भुक्ताः सन्तानाक परेण विद्यमानमपि भक्वा शुद्ययां 

विभ्राजते तत् यस्मात् परन्नापरमस्तौव्यादिनोपक्रान्तत्वात् ` 

# भवतौति दति ख'। 

† + सनौपसत्तः इति खः । - 

‡ साधु साषुकब्यफलसब्वन् इति पुक्तकात्तरेषु दश्यते । 

$ तत् यतय इ्तिख। 

श्र द्यागविषयस्यातुक्तया इति ख' ¦ ` 



ह्स्र -  अरणुमाष्यम। श्व - यथ 

पुरुषोत्तमखरूपं यतयः विरहभाबेन तद्विना खातुमगक्लासत्- 

परा्यघ' यतमाना विशन्तोति भक्निमार्गीयाणणं फलमुक्तं । श्रग् 
वैद्ान्तविन्ञानेद्युचा ज्ञानमागीँवाणं फलमुक्तं । अन्यथा पौन 

रुके स्यात् । एवं कन्न्नानाभ्यामधिको भक्तिमागेस्तत्रायः पुः 
घोत्तमश्च भ्रुतावपदिभ्यत इति तदेकप्रमाणवादिनो » वाद्राच- 
शस्य मतमप्येवं जेभिनिमताद्धिकमिलयथैः। 

एवं शयुल्या परमतं निरस्य रिष्यवि्ासाघ' खानुभवमपि 
भ्रमाणएयति। तदशनादिति। उक्ताधिक्यवत्वेनेव † भगवती 

भक्तिमार्गस्य चातुभवादित्यर्थः। खुतयोऽधिकमामानं दभेय- 
न्तोति न व्याद्यानसुपदेणएपदेन पौ नरुक्यापत्तेः ¦ तन्नतमनिरख 
तस्मात् खंमतभ्राधिक्यमातेक्तया निस्कामकश्चणचित्तप्रदिहेतु- 

त्रेन परम्मरान्नानमार्गोप्रयोगाङ्गोकारः{ स्त्यते। पुटिमक्ति- 

मागतु सीऽपिन यन्न योगेनेति वाक्यात् । एवं सति क कर 

शेषल्गन्धोऽपि ब्रह्मणोति भावः। ॑ 

द तुल्यं दशनं ॥ < ॥ 
यदुकमाचारदणनात् कश्भरेषल्र ब्रह्मण इति तदपिन् 

स7धोयस्तुल्य' यतो दशनं ¦! बरह्मविदां एकटतौयजन्मवदाष- 

भारोनां दागद्शनात्! एतेन वदिं कश्चत्या गस्तस्य कम्धरशेषत 

कं शद्भितुमपि क्यमिति भावः स्च्यते। एतेन क्म्य 

| ५ ~ -शक्तान् प्रति त्यागविधिरिति निरस्तं । एकादोनामतघालात् 1 

८ ९ (५ * तदेकसप्रमाणवादिनः दूति ख । 
† उक्ताधिक्यव्लव ईति ख| 

भरव पृच्यते दति खं । 



४्यं पादः `  अणभाष्यम् 1 रररे 

ततु जनकौ वैदेह इति श्ुतिसाडाव्यादाचारदनं त्याग- 

दशे नादंधिकबलंमित्यत उत्तरं प्रठति । 

| असान्वचिकीौ॥१०॥ 

ब्रह्मविदं सब्॑षामितदाचारचेतरिरूपयेन्छतिलद्ा त्वदुक्त 

खावल्रेवं# यत एतादृशो चुतिनरद्मवित्ु स्वेषु न शूघते । 
तथा । 

एतद सवे तदिदास श्राह खषयः कावषेयाः किमया 

दयमथ्येष्यामह किमर्था वयं यच्ामहे एतच स्म वे तत् पूल्व 

 विदासोऽभनिरो्र न जुहवाचत्रिर । एतं वे तमामानं विदिता 

 न्राद्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तषणायाच लोकेषणायाचव्युलया- 

याथ भिचाचय्य' चरन्ति! एतावदरे खललख्तलमिति होक्ता 

 याज्नवल्काः प्रवत्राजेव्यादि तयो बहस्तदिदां कन्धत्या गमेवानु- 

वदन्ति । भ्रतस््ागपत्त एव वलवान् {| 

ननु ब्रह्मविच्च विशेषेऽप्ये{केषां, कम्मक्षतिरेकेषां त्याग 

दति विभागः कुत इत्याद्य तत्र हेतुमाह । 

विभागः शतवत् ॥ ११ ॥ 

 एतस्येवानन्दस्यान्यानि - तानि सात्रासुपजोवन्तोति शुते- 

मौनुषानन्दमारण्य ब्रह्मानन्द्पच्चन्त येऽगणिता श्रानन्दास्ते 

ॐ नद्येवमितिख! 

` वित्तेषणायाश्च इति ख पुख्तके नासि । 

{ एवं बलवान इतिख'ः। 

 § ब्रह्मविच्वाशेषैऽपौति ख । . 



३58 ` अणभाव्यम् । ष अध्यायख ` 

वं पुरुपोत्तमानन्दासका+ एव! एवं सति येषु वावानानन्दो 

दनत्तोऽस्ति तावन्तं तन्निरूपयन्यधिकार तारतम्येन तदानमित्ि 

ज्ञापनाय शतोत्तरं शतोत्तरमानन्द श्युतिन्यरूपयत् भ्रतएव 

पुरषायुःसंख्यासमानसख्ययं वोत्कष † उक्तस्तन पुरुषधस्मखाधि- 

कारस्य बोत्कधः खच्यते। एवं प्रलतैऽप्यन्यभावराहित्यतारतम्यन 

भगवङ्भावंतारतम्यं अच लनुयद्द एवाधिकाररूप इति तदुत्कष 

ल्यागस्तदनुत्कपर नेत्यथः। यच्चोक्तं तदतो विधानादिति तत्नाद। 

| खध्ययनमाचवतः ॥ १२॥ . 

यदुक्त ब्रहिष्ठा ब्रह्मेत्यादि तत्र ब्रह्मशब्देन बैदएवीचयते 

नतु परख्याचतं ‡ ब्रह्मल्रेनाविक्षतगब्दरूपरत्वं ्ञाला सततं 

तदष्ययनमातं यः करोति नतु तेन किञ्चित् कामयते तस्याधि 

वारो ब्रह्मलालिज्च दल्युयत दति न ब्रह्मज्ञानस्य कक्शेषव । ` 

प्रययस्यातिशायनार्थकलत्ादतिश्थेन ब्रह्मरूपस्तदेव भवतोति 

शुक्त' तस्य तदालिविज्येवं सति ब्रह्मपद व्राह्मष्छपरमपि सङ्- ` 

च्छते श्थवा बैदाध्यथनमातरवतः कन्यण्यधिकारो ततु ब्रह्म 

विरीऽपोत्यथः। न च तदन्तःपातिलरेन वेदगन्तानामप्यध्यचन- 

न स 

$ 

स्यावकश्यत्े तम्मतिपायन्रह्मज्नानस्याप्यवन्न नौ यवात् तदतए ` 

तत्राधिकार इति वाच्य"! पाब्दपरोच्चन्नानंस्य ब्रह्मज्ञानला 

भावात् \ नदि सितामधुरेति शाब्दन्ञानमात्रवांस्तन्माघुथ्यत्नो 

॥ ̀  मवति। तथा सति पित्तोपश्मादिकं$ तत्कायमपि स्यात् 

१, ४ सपुरषोत्तमानन्दात्मका इति ख'। 

+ उत्काष इतिख'। | | 

 ‡ तथा तं बद्मालंनेति.ख'। 

§ पिक्तप्ठयादिकमिति ख । 

† 
| 
। 

५ 



नत्वं । अ्रतएव छन्द्यं सनत्कुमारेण यदेव तैन मोपसीद. 
त्यक्तो नारद् ग बेदमारभ्य सपेदेवजनशभ्विद्यापथन्त' खाधौ- 
नसुक्ताड सोऽदं मन्वविदेवास्सि नामविदित्यतोऽपसेतच्तनद्य- 
ज्ञानमेव बह्मन्नानस॒द्यते। अतएव तेत्तिरोवोपनिषल्मु वेदान्त- 
विन्नानसुनिशिताथौ इति पतै! विन्नानमनुभदएव नतु न्नान- 

माचमतो दूरापास कम्प शेषल' बद्मणः । तं विदयाकर्मलोचा- 

दिसु संसायात्नः पूव्ैरेहत्यागामयिकं ठत्तान्त' निरूपयति 
नतु त्रह्मविद् इति समन्वारभ्रणदिति सूवसुपेचितमाचार्थैण। 
यद्चोक्त' निथमाचेति तत्राइ। 

नाविशेषात् ॥ १३॥ ` 
श्राखिनभित्यादिश्वतिभ्यः कम्मक्तौ+ यया निथमः अयते 

नतथा व्याग इति यदुक्तं ततर। कुतः। भवषिरशेषात्। न 

कमण न. प्रजया धनेन त्यागेनैके अखतत्वमानश्रिति शतिः. 

कर्मीदिनाऽखतत्वाप्रासिसुक्ता ततल्यापीन तां वदन्ती क्ोत्याग- 

स्या वश्यकल् बदतोति तस्मान्न विशेषो यत इत्यर्घः। तथा- 
चाखतत्वमानश्रितिपदात् सुसुच्तो कन्मत्यागनियमोऽसुसु्ो 

स्तत्छतिनियम इति व्यवखेति भावः। 

अथवानतु क्रमप्रापे तुरौयाश्रमे हि कशल्यागो हितीये 
तस्मिन् क्करणनियमस्तत च कत्तरक्त्वेन तत्खरूपन्नान- 

 मावश्चकं तच्च बैदान्तरवेति कथं न क्मशेषलभिलुत्सत्र- 

 माशदधय निषेधति । नैति । यदहरेव विरजेदिति श्ुतेस्तावत् 

* टेवयजनविद्या षति ख। 

† करती ग्रथा इति ख'। 



ररर `  अणमभाष्यम् | [ शय बाद ` 

कर्माणि कुर्व्वीत न निर्विदेत यावंति भगवदहाकषाच लया ` 
बेराग्यस्य च. प्रयोजकत्वादाश्रमविशिषि विेषामावाष्ट्प्रयोजकः ` 
त्वादित्ययंः। यत्रापि कचित् कम प्राभिस्ततापि न तैजक्नानं 
ब्रह्मन्नानमिति पृव्वैसचएवोक्रमिति भावः! एतन वेदाध्यथ- ` 

 नाद्किमप्यप्रयोजकमिति च्नापितमतरएव शक्यः वेरग्याति- 
चदु पनयनादेरमप्यनपेचोच्यते । ५ 

एव॒ खत्रदयेन कम्माधिकारसम्पादेकलेनं नद्मन्नानेयं 
तच्छेषत्व निरस्त" । श्रथ ग्रहधिलतथा ब्रह्धिष्ठ इत्यते ब्रह्मपदेन 
परणएवोच्यत इति बद्सि तत्रापि: वदामः। 

स्तुतयऽनुमतिर्वा ॥ १६॥ 
दभेपूणमासावेताद्यैः यत ब्रह्मविदार्विन्याधिकासिति 

तत्सुत्यथ त्रह्विष्ठो ब्हंयनेन बह्म विरोप्यार्लिज्येऽनुमतिः कियते 
न तु तस्याधिकारिलमभिग्रेतसुक्तानुपपत्तिभिरिव्य्घः | 

कामकारेण चके॥ १५ ॥ 
नन्वेष निलयो मद्दिमा ब्राह्मणां न कण वर्ते नीक- 

नोयानिति शुतया ब्रह्मविदः करकतगुण्टोपौ निषि सच 
 प्रापिपूल्वैक इति ब्रह्मविदः ऽ क्करणमावण्यकमिति प्रात 
 उच्यते। कामकारेरेति। करणं कारः। काेनेच्छया करणं 
 कामकारसलघयाच पराुग्रहायमिच्छामातरेण नतु विधिवशात्, 

न जाह्मयेति शः]. ~. 
 -  ‡ ककेणौति खः। 

$ ब्रह्मवित् ब्रह्मदः इति ख'। 



ऽये पादः ] | चणुभाव्यम् | ` ३२७ 
कर्ण तत् कामकार द्रलुच्ते। तथाचैवं क्ते कर्णि तत्छतगुण- 
दोषप्रसक्तौ तत्रतिषेधभेके शाखिनः एषृ निव्य दल्यादि पठटन्ति। 
च द्यतात्ता कमक्लव्यधिकारप्रात्िरिति भावः| अथवा काभेन 
कारो यस्य स तथा ताटृहेन कर्मणा प्रप्रवद्धि्ासयो 
सम्बन्धाभावे ब्रह्मविद्येके पठन्तौल्य्ः। चकारेशेष्वराश्या 
लोकसंग्राहाथं कतं कान्द समुखो यते सर्व वश्य सर्व्वस्येशानं 
द्रति श्रुतेस्तथा ¦ 

उपमहच्च ॥ १६। 
 भनेन कम्मांधिकाराभाक डेलन्तरसच्यते। दतभने हि 
 यथाकथचित् कमछतिसम्भावनापि यस्य तखग्डव्रह्मादेतभानं 
बह्मव्यव न विदं ब्रहेति सखण्ड । श्रतोरे्तेन परपद्चस्यापि 
भानात् सखरण्डल । तयाचाखण्डतङ्काने बर्मतदधिकारादेरप- 
भह चके शाखिनः पठन्तोति न ब्रह्मज्ञानख कर्मरेषल्सम्भा- 
वनापोत्ययः। तिस्तु यतर वस्य सर्व्वमातीवाभत्तत् केन कम्प ` 
श्यदित्यादिरूपा । 

अञ्धरतःसु च श्ब्दं हि॥ !{७॥ 
भत्द विचाय्थते। ब्रह्मचथानन्तरं गारखयमपि श्रुत्या 

बोध्यते । ब्रह्मचथथारेव परत्रजेदित्यादिश्चुतिभिन्रह्यचारिणएव 
त्रजनमपि बोष्यते। एवं सद्यविरोधाथं यदहरेषेति श्रते 

* करतकच्यःड्तिखः । | # 
† बह्मति चखर्डसिति ख| 
‡ खण्डलमिति खः 
५ 



र7गितदरह्ितमेदटेन विषयभेदो बाच्यः। तच % ब्रह्मचथाविशेषै- 

ऽपि भगवदनुहविशेषजदित्तश्टचि विगेषजवेदान्तयपरिन्नान- 

नैव हतर्बच्यः । वेदान्तविन्नानसुनिधिता्थौः सद्याषयोगाद्यतयः ` 

ब्ब सला इति सुति रिममेवार्थमादह ! त्स्या चेतादणा एवीहं 

रेतस दत्यचन्से। एवं सत्यद्॑रेतःस॒ कन्मभाव उत्तरोत्या वया- 

प्यरीकाथ इति ज्ञानरद्ितानां कन्धप्यधिकारस्तदतां स्यास' 

दति वदुक्तादिपरौतोऽथेः सिद्यतोति दं क्म्ेषलसम्पावन। । 

न्नाने। ननु सच्यकेऽपि तद्ाश्रमोणं कमसत वंराग्यसदक्तं 

नाने तच्छेषभ्ूत तदसहर्तं तद् गिनिहोतादिश्षभूतमिति 

न त्रेपरौलयमिति प्रप्र ाद। शब्दे हीति । ज्ञानखदूपं तत्- । 

फलञ्च न युक्तिसिद' पिन्तु वेदमाच्रसिदध'। तत्र तु तमेवं 

विद्ानख्धत इह भवति ब्रह्मविद्ाप्रोति परं † यएन बदर. 

तास्ते भवन्तोत्यादिवाक्यन्रह्मज्ञानख मोचएव फलं श्रूयते 

सर्व्वसाधनानं सात्तात्पस्म्मराभंदन तच्रव पय्यवसरानादतो 

 द्र्ियादहकमानविरोधात् सत्यासाश्रमौणकम्भगेषत्वमपि न | 

वक्त" शक्य मित्ये; ! नन्वेवं सन्यासवेयथ्यभिति चेत् । न । ब्रह्म । 

विदतिरिकसङ्कस्य भगवदिखारकत्वेनावभ्यत्याच्यलन चवा 

कथनादतएव वेदान्तविन्नानसुनिधिताथा दयुक्ता स्यात 

 चीगायतचः दस्ता दट्ुकतं । अत्र॒ पञ्चम्या अन्तःकरण 

 संस्कारबिशिषाधायकलञ्च प्रतीयते सब्यासस्य। सच संसारः 

 कलोपकायङ्मित्यावग्यकः सच्यासो मर्व्वीदामाणें। षटि 

(4; ४ * यतेति
ख। 

म 4 परानिति ख 1 ५, 
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माम लन्येव व्यवखा। न ज्ञानं नच वैराग्य प्रायः त्रयो 

भवेदिहैति बाक्वात् । 

परयम्च जेमिनिर चोदना चापवदति हि ॥ १८॥ 

रेतःसुच ज्ञानोक्तेस्तस्य सुक्तिफलकत्वोक्त किं प्रजया 

करिष्यामो येषां नोयमाव्ा नायं लोक+ इत्यादिश्रुतेचै ब्रह्म- 

प्राप्तानैव सर्ब॑व्याः शुतेस्तात्पथमिति सिद्यति। तखा एव सत्व 

क्तथापायपूव्यैकापरमानन्द्रूपत्वात्र तुःकम्भशि। दुःखाव्कससार- 

 देतुलात् तस्य ! जौवशरे चौनिनिश्तमेव सखुतिप्रकव्धात् । न्यथा 

निपेधविधिर्नस्यात्। तथाच कश्षविधिनापि परम्यरामीच् एव 

 पललेन पराण्टश्यत इति सिद्वान्तं ¶ परामश ' कशा तन्तम 

वादौ जेभिनिरपवद्ति बाधत द्त्यर्थः । - सोदका खप्रव्तकः 

स दइतोभ्बरमे३ न मतुते यतोऽतस्तग्रापिसतस्य मते दूरापगस्ता 

काखनयिकारिणामन्धारौनं सच्यासखषिधिविषयलमन्यथा बौ- 

र्धा वा एष स्वानां चोऽप्निसुडासयत दति निषधविधिनं | 

खादतो ब्रह्मचय्यै' समाप्य दौ भवेत् रदाहनोभूलया प्रव्रज 

यदद्षितरथा बह्भचर्यीदेव प्त्रजेत् ग्यदादइनादति खुतेरप्यद्न्दोन 

एव स विप्रयो यत आयुर्भागविभागीनाश्रमाण्णं विधान । ठरोये 

तदिन डेडहन्दरियादित्ैकस्यः नियतमतः ककण्धेव खतेस्तात्- 

 पययै। भरपिच। न्नानकश्णोरलौकिकफलसाधकलन विह्ित- 

लभेव प्रयोजकं । अपरोचन्रद्मज्ञानच्च न विधेय सा्तात् खकल्य- 

। * नोयमात्मा अवं लीक इतिवा) त 

† इति सिद्ध'। न। इति ख । 

‡ इति श्रतिनं स्यादिति ख। 



२४०  अणुभाव्यम् । [ श्व चष्यायख ` 

साध्यलाचोर्नाबोधकलिडादयभावाच ^ ज्ञानस्य न सुक्तिः ध 

साधकल्नं वक्तं श्क्यं। य एनं विदुरिव्यादिसतु यागेषिच्य- 

विष्णुखुतिपरेत्याथघ्रेनाह । चोदना चेति । नेभिनिवत्तत्. | 
सहावमभरतेयमचोदना च परामभेमपवदतेति सम्बन्धः । तथाच 

 विधिसृम्बन्धात् कम्मवानुष्ठेथं न तु सुक्तिसाधनमप्यतयाला | 
दिति खितं। 

अनुष्ठेयं वाद् रायणः सन्यश्रुतेः ॥१९॥ | 
बादरायण भराचार्यया जैभिनेरपि गुरुस्तदेव कन्तेयमिति ` | 

शिष्यसम्मतमनुरेयं कम्भ पवर तोति पूर्व्वेण सम्बन्धः! तत्र डेतुः 

साम्बुतेः । यथा वीरहा वा एष देवानामिति श्या क. | 
व्यागकन्ते निन्दा यत एवमेव भगवत्न्नानरदहितस्यापि सा 1 | 

ख्यते यतः। तथाहि | । 

पसूवधा † नाम ते लोका अन्धेन तमसात्ताः 

तां ते प्रेत्यापि गच्छन्त्यविदां सोऽवुधा जनाः ॥ 1 

एतद च थे तदिदुरख्तास्ते भवन््धेतरे दुःखमेवोपय- 
न्तोत्यादिरूपा । एतच निन्दामात्रेण साम्यसुक्रमापाततो वलु- | 

तस्तु | ८ 

तमेतं ेदानुवचमेन तिविदिषन्ति ब्रद्यचय्येण तपसा खया | 

यन्न नाना एकेन चेतभेव विदित्वा सुनिभे व्ये नमेव प्रत्राजिनो 

 # सिङ्गादयभावाच्चति ख । 

† सुय दति च कचित् दश्यते । 

{ प्रे्याभिगच्छन्तीति वा पाठः| 

1 भवले तसेवेति वा पाटः । 



श्येयदः]  अणुभाव्यम् । २8१ 

लोकमोष्यन्तः# प्रत्रजन्ति इति शुल्या ज्ानसाधनत्ेनै बाश्रम- 

कर्मकरणो केच न खातन्त्य ' क्णो वक्तु" क्यं । भ्रतएव शुकस 

न ब्रह्मचर््यादिकमपि फलस्य जातत्वेन तत्साधन नपैच्णात् । 

न च खर्मकामपदशणात्रेवमिति वाच्य | बद्भिमतलोका- 

कखे यन्न दुःखेन संभित्रभिति बाकरेषोक्तसखर्गपदप्रहत्ति- 

निमित्तधम््ीभावादामसुखखेव तादृशत्वात् तस्येव तवोक्तः । 

एवं सति तमेतं बेदानुवचनेनेति † श्रव्ये कवाक्यतापि खम्ब- 

दयतऽन्यया तु विरोध एव । नलु दृष्टफलका अपि कारोरोचि- 

चादि यामाः श्रूयन्त इति नवं निख्यद्ति चेत् उचते 

निलयकश्चणो हि ज्ञानसाधनलत्वसुच्यते ब्रीहिपश्वादौनां तन्नि 

वौहकलात् तच्छषलिन तेषां विधानं एवं सति वौरेति श्रतिः 

 साभिक्स्य ग्डिर श्रालस्यादिदोषेए तदुदाखने दोषमाह 

नलाश्रमान्तरपरिग्रह इति मन्तव्यं । चन्यथा तटुच्छेदस्तदिधि- 

कयरय स्यात्| न चानधिक्कतमादाय तत्समादितिरिति 

वाच्यं। शच ण्च्छामोऽन्धपङ्गादिभिः प्रत्रजनं काय्थमिति 

विधिरस्यादोखिद्यावन्जौवमगिनिद्ो व विधायकम्रत्रजनविधायका- 

वाक्ययोविरोधाभावय विषयो भित्र: कल्याते। नादयोऽश्रुतेः। 

न ददितीयः यददरेव विरजेदिति श्ुल्ा देराग्यवतः प्रव्रजन- 

 , विधानात् तेनैव विषयमेद्सिक्नौ तत्कल्मनानवक्राणात् । तेन | 

नापुत्रस्य लोकौऽस्तोति श्वुतिरप्यविदहिषयिणौति न विरोधः 

# लौकमीचन्त इति वा पाठटः। 

† वचनेति खं । | 

+ याक्छप्रवत्तनमविधघ्ायकं इतिख.। 



२४२ ` अण॒भाष्यम् । [ श्व अथाव ` 

विद्वांसः प्रजान कामयन्त इति श्रुतेः. एतेनणे त्रयापाकरणः 
मपि प्रद्यक्तं वेदितव्य अविद्वद्विषयत्वात्। | 

यदप्युक्तमचोद्ना चेति सूतावयवेन चोदनाबोघकलिडय. 

भावो बाधक रदति) तद्पिन सापोचः। शुतिसाभ्याटेव |... 

श्रयते दि तस्मादेवं विच्छान्तोद्ान्त उपरतस्तितिन्लुः श्रद्धाषित्तौ ` 

श्रूलातन्येवासमानं प्रश्यदिति। न च प्रमारवसुप्ररतन्वलात्र 

= ज्ञानस्य विधरैधतेति बाच । ईइतरन्नानस्थःग तथालेऽपि जोया. 
 त्मलक्तणेऽधिष्ठामे परमात्मनो भगवतो दृशनस्यान्यतोऽप्राप्रलातं | 

्द्ान्तसाघनस्तद ने खरूपयीोग्यतासम्मत्तावासन्यधिष्ठाने 

परमामदश नानुकूलप्रयनेबिघानसम्भवाच्छबणएविधिना. शरुतिर ` 

वाक्यजशाब्दज्नानातुकूलप्रयलविघानवत् । एवभेव ` हि वाग- 

विधिनापि क्रियारूपयागस्य खातुकूलप्रयनाधौनविन स प्रयत्न 
एव वि्धोयतेऽन्याप्रासषलवात्र तु क्रियातव्मरयनन' सति तखाः 
सतएव सम्वात् । अथवा ननु यया बौरहेति श्रुत्याः कसं- 

व्याग निन्ये तघेवासूष्यी नाम ते लोका अन्धेन तमसाहताः।. 

तांत. प्रेत्यापि गच्छन््विदांसोऽवुधा जनाः।. यथे तिदुर्- 

खतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवोपयन्तोल्यादि चुत्या भगवत्- | 

 -क्ञानामावो निन््ते। एवं सति कर्मन्नानालुकूलप्रयल्यो्विधि- 
यवे मिथो विरोधादधिकारिमेदेन विघेयलं वाच्यः! नन 

तावत्कर्माणि कुर्व्वीत न निविद्येत यावतेति. भगवदाकाद्- | 

 # बौधक इतिख। 

`  ¶ इतरन्नानख तख तथालेपीति खं) 
* दुःखमेवापियन्ति इति वापाठः। 



श्ये पादः} | अणुभाष्यम्। २४२ 

राणः कमे -विघौयते तद्रहितस्य ज्ञानमिति वाच्यः 
> ५ ॐ = ६८९ नि | 

जनको ह वदेदो बहुद्च्िणिन -यन्ञेनेज इति खुतर्मोरागत्वेन 

प्रसिदस्यापि तद्य कमि प्रहत्तिवी सा न स्याट् धिकारा- 

भावात्, अथ जनकृदृष्टान्तेन कमंरोऽङ्कितवं ज्ञानस्य तदङ्गत्' 

व्राच्यं । तथाच ज्ञानवता क्मीनुषठेवमिति प्राप्तं * प्रतिवदति। 

यनुव वाद््रायणः साम्यश्युतेः | ानमङ् तदङ्गिलखिनानुष्ेयं 

 कमति मतं बादरावणोऽपवदतोति पूव्वेण सस्बन्धः । तच ३तु- 
माह सास्यशरतेरिति ! खतोऽपुरुषाथ कमं फलार्थिनैवालुषटेयं । 
तथाचैष निलयो मदहिभेति चुलया ज्ञानवति विदितनिषिद्वयोः 
कमेणोः फलाजनकल्वेन साम्यं यूयत इति फलार्थं प्रटरच्यसम्भवेन 
ज्ञानिनस्तयात्बाभाकेनः कर्मो च्छेद्प्रसक्या न ज्नानसख्याङ्लं वक्त 

शक्य ! कपोवलस्य बोद्ोणां वपने भल्लेनस्यैव तथाच ज्ञानिनः 
 प्रबच्यसभषेनान्येषा चाथेतरे दुःखमेवोपयन्तौति निन्दा्रवणेन 

४. ७ © © + 0 9 ,, । वथालात् सव्वर्येतचज्ञा खलिन्न7नबदहिभूतं कं कथं विद्- 
ध्यादिति ज्ञानस्य यरुषा्थीसाघकत्नोक्तिमसदहमनेना चार्येण 

मरीच्छा निरूपितं \. पव सति. पूरका ण्डकैयश्यमापततोति तत्- 
 तात्मयमाह। 

 विधिर्व्वा धारणवत् ॥ २०॥ | 
यथया योगश्णखं मनःखमाधेरेव साध्यत्वात् तत्खाधनत्वेनैव 

मानसा सूत्तघांरणं विधोयते नतु खतन्वतथा फलसाधकत्वेन 

 मनःसमाघौ त्यागात्) । ततः किञ्चन न समरेत्। तचापि चित्त 
0 । 

% प्रात प्रतिवदति दतिख'। 

+ सनःसमाध्वौतत्यागादितिष। 



२६४ अणभाव्यम्। { श्य अध्यास ` 

वडिशं एनकंविशुक्त इत्या दि बाक्येभ्यस्तथा । तथा भक्तिसाधनदै. ` 
नेवानुष्टेथभिति तात्पथ्यण कमविधिरुचते। न तु खबन्ततया ` 
फलखाधकत्वेन + । ननु तत्र समाधिमधिल्लत्य यमारोन्यक्ा- ` 
नोति तन्मध्यपातिल्लेन धारणस्य तथाल भुज्यते † प्रकते ज्ञाने ` 

भक्ति वाधिक्तव्य न कम विहितमिति टृ्टान्तप्रैषम्यमिति 
चेत् । न! उक्तानुपपच्या स्वानिन्यमेव कमे अुतिविदधातील. 
वश्य' वाच्यं । निन्दायां चेतरपदात् ज्ानमध्यपरातिन एव तद्. 
विषयस्य प्रातनैरावश्यकत्रात्। तथाच भगवतन्नानस्येतरनिर 
पेचलेन खरूपोपकारित्वमस्य कमणो वाचः । तथाचोक्त' । 

दानव्रततपोदहौमजपखाध्यायसंयसेः । 
खेयोभिविवि्धेश्वान्येः कष्णे भक्तिं साध्यत ॥ इति 

एष नित्यो महिमेति श्रुतिरपि । यज्राने सति विहित. 

निषिदकमफलासम्बन्धस्तदिव्यादित्युक्ता तखव पदवित् घा- 

दिति यदुक्तवतो तेन प्रदयोभक्तिमागंरूपल्ेन स॒व्यात्} ` 
ततृन्ञानानुकरूलप्रयन्नमेव पृ्वै' विदधे §। तेन ^ 

रन्ति गायन्ति खणन्दयभोच्छ शः 

स्मरन्ति नन्दन्ति तवैददितं जनाः । 
तएव पश्यन्त्यचिरण तावकं । 

भवप्रवाहोपरम पदास्बज ॥ ध 
इति वाक्याच वर्णश्रमधरमा आमधर्माशच पदन्नानसाधनलेन ` 

* एलं साधघकल्ेनेति ख । 

` 4 उच्यते इतिवा पाटः, 

र | प मेन पदयोभक्तिसागैरूपलात् तव च पदथोरेव सेव्यलेन सुष्डत्वात् इति ख । 

इ छ्दिधते इतिद। 



कर्सव्या दति सिद्धं । तस्ये तच्छब्दस्य # प्रसिद्धाथैकवाल्लो कवेद्- 
प्रसिदख् एुरषोत्तमस्यैव!। ततापि पद्विदेव दौनभावेन भक्ति- 

र्मोयन्नानवानेव स्यादेषेल्येदकारः सव्यैचातुषज्यते तथा सति 

भक्ती जातायां खतणएब भगवजन्ानं मवतौति ज्ञापयतु" तं 

विदितेति पखादुक्तबतोति तद्ाशवो ज्नायते। अतएव पूर्वै 

कमं निरूपितं साधनलात् । स्यादेतत् ! भक्तिसाघनभेव | चेत् 

कर्मणः खतेरभिपरेतं तद्ा भगवदिदि तत्फलासम्बन्ध दव्यलुप- 

पत्रमिति चेत् । मैवं । कमणां दि मक्यत्पत्तौ ‡ खरूपयोग्यता- 

सम्पादकलमेव नाथमात्मेति श्रतेः कमज्ञानाभ्यामलम्धत्वाद्धग- 

वतः खरूपयोम्यतापेत्तापि माययोदिकस्यनतु पौष्टिकस्यातएव 

वा शब्द् उक्तोऽनियमवाचो। तथा सति भगवदतुग्रहधेत् तदा 

भक्तिस्तया युरूपो्तमन्ञानं तद कमे तत्फल; सम्बन्धगन्धोऽपि 
नेति किमतुपपन्न'। एतेन तभव विदित्वा सुनिमैवति अग्ाद्यो 
न दहि द्यत इव्यादिभ्ुतौनां निघो विरोधः परिहृतः। 
भक्तया ग्राह्यत्वात् तददितरसाधनायाद्यतरादत एव विविदिषन्ति 

नतु विद्न्यपौल्यागयवतौो तमेतं बेदालुवचनेनेति श्रुतिः 

प्ते । न चानुपदमेव तमेव विदित्वा सुनिभवतोलयक्गीः सान्नि- 

 ध्यादुक्तसाधनेरेव बेदनमभिपरेतमिति वाय"! बैदालुवचना- 

ह दीनां सर्ववषां वैरनसाधनत्वे सर्वेषां तत्क्ं ण वेदनसम्भ- 

 # तस्यैव तच्छन्दख इति ख' । | 
† भक्तिसाधनलमेव इतिवा पाठः| 

† भक्यु्चं इति ख 1 | 

§ तत्फंलभितिख'। 

` ४४ 



९४६ = अएमाद्म्। = [च्छ 
वैन मुनिभवतीव्येकत्व तदचिदि न वदेदतो न्नानं कखविरेकश्च | 
भवतीति ज्ञानस्य दुलभत्वं ज्ञाप्यते । 

मनुष्याणं सदस्रषु कञिद्यतति सिद्धये, 

यततामपि सिद्गार्नां कञ्चिन्प्रां बैन्नि तच्छतः ॥ 

दति भगवदाक्याचच। तहिं बेदानुवचनादिषु निःग्डा , 

प्रहन्तिः कथं इत्य । स वा अयमामेत्यादिकया पूर्व॑श्रलया भग- | 

` वन््ाहाव्यं खुला यथाकथञ्चित् तदे द नौतुक्ये सति सत्सङ्गाभाषैन 

भक्तिमार्गापरिचयात् कमेमागंमत्रमा्रमधमैतेनालोक्षिकाथः. ` 
साधकत्वेनापि पूर्व्व ज्नातमस्तीति तदेव भगवहेदनेऽपि | 

साधनमिति मन्यमानास्तदेव कुवन्ति । ननु वेदिकसाधनानां | 

वेयथ्यं कथमिति चेत्! न। भ्रमल्लतलरेऽपि जनान्तरोयाक्तर- 

ज्ञानोपयागिसंस्कारयाघायकतेनावयथ्यात् । ` 

| स्ततिमाचमुपादानादिति चेन्नापष्व- 
चि  त्वात्॥२१॥ 

ननु साग्यश्युतेहतोः कमेशेषत्व' न्नानख चदपास्त' ततोप- ` 

पद्यते । साम्योक्तेज्ञनसुतिरूपलात्। अपिच ! तथा न्नानि- ` 
नोऽपि कर्मो पादानात् कर्मकतिसोकारादिति यावत् । अन्यथा ` 

 ्नािर्नां क्म्षव्यभावेन तत्छतगुणदीषाप्रसत्या तत्निषेधानुप- ` 
पत्तिः स्यात्! तेषामपि तत्लतगुणदोषसम्बन्धोऽस््येषेति पनाय 

मात्रपदं निषिधेनेतरसाधारण्छं परिद्धियते। तथाच न्नानि- ` 
नोऽपि कमकरणात् कमंशेषल' च्रानस्य निःप्तयहमिति चेबवं ॥ 

. वत्त युक्तं! प्रदन्नानस्य कमफलासम्नन्धफलकत्खः पूवयैलादिषै 

 यत्वभेव । न्धि यस्य वर्मणो ज्ञानस्य वा यत्फलं तदुक्तिरपि 



श्य पादः] अन्यन् ॥ २६ 

स्त॒तिरेषेति युक्तं | तयोदच्छंदापत्तेः। विधिदिं प्रवत्तकः। 

तस्य युरुषप्रहत्यपयोग्यघ कथनेनेव॒ चारि त्या दन्याय कथनस्य 

सतित्वमसु नाम । नद्येवं प्रते सुमुची; कमबन्धाभावप्रद्डा- 

स्तत्साधनलतवज्ञानएव* प्रहत्तिसम्भवात् । यच कमफलसन्बन्व 

निषेधालुपपच्या कमेसम्बन्ध इत्युक्तं तत्र साघोयः । न दहि तरणौ 

तमःकाव्यीभाव इत्युक्ते तत्ाक्षिरपि सम्भवति । 

 श्रयवा। यपरुषोत्तमन्ञान^सुख्यफलस्यएतिमहत्वेन सा्तात् 

वक्तमर्क्यल' ज्ञापयन्तौ केसुतिकन्यायेन परम्परया तददान- 

यच्च †। तं विदित्वा ब्राह्मण्ये भवतौति श्युतेत्राद्मणएपदन ब्रह्म 

 विदुच्यते । तथा चाद्यपदेन बु दिखनव्राह्मणएमाहाव्योादशे कते स 

क‡ इत्याकाङ्घायामाइत त्राद्यण विद्दिला विदहितनिषिद- 

 फलासम्बन्धी भवतौति लक्तण इत्यथ साचाद्गवहिदः किसु 

वाचमिति भावः| श्रतस्तस्व तच्छब्दस्य पूव्बपरामरित्वाद् 

 ब्राह्मणसेव भगवदिदो भक्तस्यैव पदविव्छात् तजन्ञानानुक्रल- 

प्रयत्न बान् स्यात् तद्जेतेति यावत् । तथाच ६ यच भगवदिष- 

यकन्नानस्याप्यत्तरोत्या न कमेहेषल्र' वक्त" शक्य तत्र भगवज् 

क्ञानस्य तथाल दूरतर¶मिति सन्वे' सख्य ॥ 

# ज्ञानपलस्यति ख' । 

‡ खनयाद्वी इति ख' 

प सचद्ति 9 

६ यथाचेति ख । 

शी द्ृर्टरस्तरं इति ख'। ` | | 

ह ] सतिमावमप्रादानात् इत्यस्य सूव्सानन्तरमेव भगबता भाष्य रेख भाव- ` 

 शष्टाच इति सूत ग्टद्धौतं बक्नभावाय्यनं तु-तत् परिहतं । | 



३8८ `  अणुभाष्यम । हेय चथावदध ` 

पारिश्षवाथौ इति चेन्न विशेषितत्वात् ॥२२॥ 
श्रय प्रकारान्तरेण शङ्कते । श्वे वारुणिः वसं पितरसुप. ` 

ससार । श्रधौद्ि भगव इति होपससाद सनत्कुमार ॥ 

नारदः! प्रतद्नो खै देवोदासिरिद्ध्य प्रिय धामोपजगा 

 भेव्यादयुपाख्यानैदहिं ब्रह्मविद्या निरुप्यते। सर्व्बार्यास्यानानि ` 
पारिश्नषे शंसतीति खुत्वा शंसनशेषत्व तेषामवगस्यते। भंषते ` 

शन्दमाचख प्राघान्धेनार्थज्तणनस्य तथालादुपदेशान्ताख्यानमप्रति- 

पाद्यं जानं मन्तराथेवद्प्रयोजकमिति कमशेषत्वमपि न वक्त 

शव्'। प्राघान्यन्तु दूरापस्तं। धमिण एवासिदधेरिलादइ{ 

यारिश्चवायी इति । उक्तरीत्या सव्वं उपाख्यानञ्रुतथः कमंगेष- ` 
भूता इयर्थः; । श्रत्राचाथ एवमपि कमेशेषल' ज्रानखन् 

 सम््वतीवयाद.। नेति! कुतः । विगेषितलात् । कमणः सका- 

शात् ज्ञानं विशेषितमधिकधर्मविधिषटतेनोक्तमिति न क्नानख 
कामेशेषलभित्ययैः । ननु विशेषितत्रमाख्यानेववेषेवयप्रयोजवो 

डैतुरिति चैत् सैवं। अाचायाश्यानवगमात् । ताहि). 

यृष्मैन्तु्यतु दुजंन दति न्यायेनास्यानानां शंसनशभिव 

स॒पेच्योचते। नद्या ख्यानेव्वेव ज्ञानं निरूप्यते किन्लनय- 

 -चापि। तथादि) तेतन्तिरौयके प्ते ब्रह्मविदाप्नोति परन्तदेषा 

भ्यक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्ल्यपक्रम्य मादाव्यविशेषज्ञानाय- ५ 

1 , # अगवत ईति ख'। 

 ‰ द्धोपाससादेति खः । 
1.खसिङ्धःश्तिख। 

§ शंसनथेषलसुपिच्रिला तख \ 



भ्येपादः]  अणभाष्यम् । 

माकाग्ादिकत्ते लसुक्तानन्दमयलं रसरूपलमथक्ताश्मोषास्मा दि 

दिना सव्नियामकत्वच्चोक्ता भगवानव पूषन इति 

ज्ञापनायानन्दुगणनां  कछलानन्दमयं युरषोत्तमं॑प्राचनादुन्डद- 

मानानन्दखरूपं यत्ते वाचौ निवन्तन्ते अप्राप्य सगक्ता सह 

त्याद्िनोक्वा तदद्य माद्ाक्यसुयते। एत दं वाचन 

तपति किमदं साघु नाकरवं किमदं पाप्रकरवमिति। .अत्र 

न्ञानवान सिद्धं देणकालापरिच्छिरं सव्यंकत्तौरं निरवध्या- 

नन्दामकं सव्वनियामकं मनोवागगोचर एुरुषोत्तम प्राप्रोति 

कमे तु खयं क्तेणत्कं तर्दांशादेवानन्दस्यान्यानि शतानि 

मातासुपंजौवन्तोति खुते तद्र तरानन्दजनकखगपण्वादि फ़ल- 

माप्नोति विहदितनिषिद्धकमे णोचचाप्रयीजकल्' तस्मिन्नुचत इति 

` कर्मणः सकापात् ञानस्य निरवधिरेव विशेष उच्यत दइतिन 

धम्येसिद्धिनिवा कमशेषत्व न्ञानस्य सिद्धति ।! तचाप्याख्यान- 

म्रतिपादितविद्यानामसिशिरेषेति चेत् ततरा | 

तथाच कवाक्यतोपबन्धत् ॥ २२॥ 

यथा कैव्रलखुतेविद्याप्राघधान्य तथवोपाख्यानश्चुतौो नामि- 

लथः। चकारेण -प्रश्नोत्तरेनिर्णौताधंप्रतिपादनं \ महतामेवातर 

प्रवत्तिः ` सापि बह्ावासपूव्विकेति विद्यामादाव्यन्ञापन 

` प्ररोचन्धाधिकसुपाख्यानानासुपाख्यानं विनैव वि्यानिरूपषि- 

कायाः चुतः संकाशदित्ययते। तत डेतुरेकवाक्यतोपवबन्धा- 

दिति। अआचाथवान् युरुषोवेदेति अुत्यकवाक्यतान्ञानमाद्यानं 

नन
ि 

॥ 

+ रसखरूपलसुक्ता इति ख । 



३५० `  अणभाष्यम् | [ रथ गधा ` 

विना न भवतीति तद्थसुपबन्धात् गुरुपिष्यकधोपवन्ा. 
दिष्यथैः ! - ्रयवीपाख्यानरडितायां चुत यथा जनान निरूणते 
तथैवाधौदहि भगव इति दोपससाद् सनत्कुमार नारद इलया. 

 द्याख्यानेष्वपि निरुप्यते इत्यनाख्यान्युल्येकवाक्यतयेवाख्याने 
क्नानखरूपोपबन्धात् प्रतिपादनादिल्ययः। नेकख्यवाचिनोप- 
पदेन # वस्तु प्रतोयात् तत्तत्गुरस्तत्तच्छिष्यकधातसामैीष्व. ` 
मत्रोयतैऽन्यथा सामैौप्यासम्भवादतः कल्ितलशङ्ानिरासः† 
नन्वेवमपि पारिष्नवाधेखेन बाधकं} पथ्याम इति चत्, 
उच्यते। अश्मेधप्रकरणे मतुवेवखतो राजेद्यारौन्यास्यानानि 
यत्र पटितानि तत्र सामान्यतस्तेषां विनिथौगः सर्व्वारास्या- 

नानि पारिश्रषे शंसतीोत्यनेनोक्त इति स्वेशब्दस्तदाख्यानपरं 

एव नत्वाख्यानान्तरपरोऽपि प्रकरणस्य नियामकलात्! एं ` 
सति यदा पारिञ्षवाख्यकमंप्रस्तावस्तदा विशेषविनियोग उक्तः 
पारिप्रवमाचन्तीतेति। तत प्रथभेऽद्नि मनुरवेवखतो राजेति ` 

दि तयेऽदनैीन्द्रोववसखत इति ठतीधेऽहनि चमो तैवखतोराजै- 

त्याख्यानविशेषा § वाक्यशेषे विनियुज्यन्ते । श्राख्यानसामान्य- 
रतव लहीविशेषरपाख्यानविशेषविधानं न स्यात् । | तएव 

पारिक्चवभिलयेकवचनमतोनाख्यानान्तर गन्ध सम्बन्धोऽपि । प्रापका- 
भावात्, 

* उप्रदेशेनेति ख । | 

` 1 .कल्मितलं' शडानिरासे ईति ख । ` 
` ‡ बोधकमिति पुलकान्तरे दश्वते । | 

| § इलयायाष्डानविशेषा इति च्व |  .: | 



ध्ये प्रादः] अणभाष्यम् 1 ` ३५९१. 

अतण्वाय्ोन्धनाद्यनपेक्ता *॥ २४॥ ` 

एवं पुरुषाथीऽतःगन्दादिल्युपक्रम्य ज्ञानस्य फलसाधने कम - 

नचेचल्सुपपादयय तत्ैवोपपत्यन्तरमाष्। यतोज्ञानौी ज्ञानेन 

खयमेव यन्नात्मको जातोऽतएव जरामव्या्रि होवेऽग्निस्तदिन्धनं 

समिदादि । तदादय अव्या दयस्तेषा मनपेक्तोक्ता युतौ ।` तेन्ति- 

सयक पयते । तस्यैवं विदुषो यज्नस्यासा यजमानः रद्वा पलो 

श्ररोरमिष्मुरोवेदिर्सौमानि वदहदिवेद्ः शिखा हदय युषः काम 

ज्यं मन्यः पशस्तपोऽगिरित्यादि। एतेन यदन्यस्य यन्नता- 

सम्पादकं तख सखकाथसखाधने कथं यज्नापेच्ा भवेदिति भावः 

स्यते! 

सर्व्वपेक्ता च यज्ञादिभ्रतेरश्च- 
वत्॥ २५ ॥ 

` उक्तन्यायेन न्नाने प्रति कमेण; फलोपकारित्राभाकेऽपि 

 खदपोपकारित्रमस्ति न वेति चिन्यते। तत्र नेति पूर्वैः पत्तः । 

 शुरूपखन्तितदुपदेशेरेव तव्सम्भवादाचाथ्थवान् रुषो वेदेति 

खते;। इच सिदान्तमाह। सव्वोपेच्ेति। स्ववां कमन्नान- 

भक्तीनां परषोत्तमन्नानोत्पत्तावसत्यपेत्ता । अत प्रमाणमाइ। 

 यन्नादिश्रषेरित्ति। यन्नादिनिरूपिका श्रुतिरेव प्रमाणं यत 

इत्यथः! ददमचाकतं। पुरुषोत्तमएव सखतन्तपुरुषायरूपस्तत् 

प्राधिरेव फलं† । तच पमरेमभक्तिजं तजन्ञानमेव साधनमिति 

____...__ --- -----------------------------
----- 

# अतएव चागीन्नायनपेकचा इति पसलकान्तर सम्मतः पाडः। 

† त॑त्प्राधिरेषां फलं इति ख | 



३५२ ` अणमभाष्यम् [ इध चथा ` 

बद्मविदागरोति परमित्यादि खुतिसदखे ख * प्रतिपाद्यते! षये | 

तरे दुःखभेवोपयन्तोति लया ज्नानरडतानां दुःखमावप्रापि- 

रुच्यते । एवं सति खतोऽपुरुषाथेरूपं यत्नादिकं सव्वायतच्च- ` 

प्रतिपादिका खुतियनिरूपयति तत् सव्या युर्षायसाधन 
क 

छते मन्तव्य' ! तच निःकामतयेव छत तथा । भ्रतएव 

वाजसनेयिभपाखा्यां यथाकारी यथाचारौो तथा भवति 

साधका साघुभेवति पापकारौ पापो भवतोल्युपक्रस्य पते 

तस्मा्लोकात् पुनरेव लोकाय कमण इति कामयमानोऽचा- 

कामयमानीयो कामो निःकाम श्रात्मकाम भासकामो भवति 

तस्मात् † प्राण्ण उत्करामन्त्य{चव समवलोयन्ते ब्रह्मेव सन् ब्रह्मा 

येतीव्यादि। श्रयाकामयमानः § कत्तं निरूप्यत इति शेषः 

यः समान् ¶ कमंक्षतावकामस्ततो निःकामः सन्रात्मकामो निर 

पधिद्धहवान् प्रमो | तती भगवग्राप्यास्तकामो भवतोत्यथः। भत्र 

यथाकारौव्यादिना कमकत रेवीपक्रमादयाकामयमान इत्यने- 

नापि तथामूतः सएवोच्यते! एवं सति सत्कजरप्रह्ययं 

विविधफलानि ** खयमेवोक्ता जनान् आ्रामितबानिति खो 

५ ~~
~ 

+ य एतदिदुरखतारे भवनील्यादि शुतिसस रिति वा पादः । 

न न तस्मादिति ख । | 

‡ उत्क्रमतोति ख | 

इ अतर यथा कामयमान इति ख' | 

भकः प्रमान'इतिखः। 

[1 क्म्तैद्तिख। 

## विफलानीतिख। 

र य न ~ - 



श्ये पादः ] अणभाष्यम्। 

 करणाचिरेए दयया निःकामं करोति ¦ सकामतयापि क्रियमारै- 

जैव वरेदिककमंणानेकजन्भिः संस्कारविशेषप्रचयेनापि तथा। 

काषाये कर्मभिः पक्के ततो च्नानं प्रवन्तत इत्यादि रूएतिभ्यच 

ज्ञानोत्पत्तौ कम्पापेक्तास्तोति चकारंण पुष्टावङ्गोकलतस्य सन्वा- 

नपरेति सा ससुच्चौयते। रतएव नायमात्ेव्यादि खुतिन विस् 

ध्यते । ननु न्नानद्वारा कम्मंदौनाभेव फलसाघधकलमस्विति एड 

निरासाय दृष्टान्तमादाश्ववदिति। चथा खे्टफलसाधकदेभ- 

व्यवधानातकदेया तिक्रमेऽश्वस्य साघनल' न तु तत्र फलसिद्धा- 

वपि तथा भ्राधिभौतिकाष्यासिकाधिदेविकप्रतिबन्धनिहन्ताैव 

वर्षां साधनत्' न तु भगवत्प्राप्तावपौत्यथेः। इदच् सुसुक्तुभक्त- 

विषयकभमिति न्नेय ¦ भराव्यन्तिकभक्तिमतां भक्तौतरानपेच णात् १ 

श्रमदमाद्युपेतः स्यात् तथापि तु तदिधेसतदङ्गतया 
तेषामवश्यानुषेयत्वात् ॥ २९ ॥ 

ननु तस्मादेवं विच्छान्तोदान्त इत्यादिना यमादेरेव न्नान- 

साधनत्वमुच्यते न यज्नादेरिति चेत् तत्राह । शमद्मायुपेती 
 भक्तिमा्गेऽपि स्यादेव यद्यपि तथापि तदङ्गतया भामन्येवा- 

वानं पश्येदिति ज्नानमा गधज्ञानाङ्गतयेव शमादिविैर्डतो- 

ज्ञी नमा तेषामवण्चातुष्ेयत्वात् तथाविधिरिव्धेः । भक्तिमागं 

खतएव शएमादौनां सम्भवेऽ्यावश्चकत्वं न तेषामिति भावः। 

सव्वान्नानमतिश्च प्राणाल्यये तदशनात् ॥ २७ ॥ 
ननु सत्ररोधकत्वेन यन्नश्रमदमादेविधानमिति मतन्नोप- 

पयते। भाहारशद्ौ सच्वशदिरिति श्ुतेस्तदिरुदा सर्व्वाव्र- 
भक्णानुमतिरपि यतः यूयते इन्दोगा्नां । न हवा एवविदि- 

५४ 
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किद्चनानन्रं भवति। तथा बवाजसनेयिनां न इवा असखानत्ं । | 

जयधं भवतोत्यएदि । तस्मात् सच्चश्ड्यय यत्तादन विधानमिति | 

प्रापे विषयव्यवस्थामाइह। ख्राद्ारदौवस्येन # प्राणव्यय उप- ¢ । 

सिक्ते प्राणधारएस्य ज्ञानान्तरङ्गतमखाधनलेनाडारस्य देह- | 

 चोषकतेन ततो वहहिरकङ्त्वात्† तदनुमतिः क्रियत इत्यथः। 

श्रत प्रमाणमाह तदशेनादिति। चाक्राथणः किलेषधिरापदत 

दभ्येन सगसिखादितान् बुल्पाषांशस्डादेत्यादि चुतेदशना, 

दिल््थः\ यद्यपि ज्ञानंसखाघनल्वेन सत्व शदधरपेचितत्वाञ्जाते 

ज्ञाने ततसा7धनाएनपे्णादेवविदौति वचनात् ताद्क सान | 

द्दिकछपि तदतुमति नीनुचिता । अपि स्मव्यत इत्यनेनाबिदुषोऽ- 

प्यनु मत वे चत मा7एला च । तथाप्याचायंखबस्थाविशेष विषयकल- 

सक्तं यत्तेन ज्नानिनोऽप्यनापदि विदिता गोऽविहितकरणच्च ` 

चिन्तमालिन्यजननेन च्ञानतिरोधायकभिति ्भिमतमिति 

न्नायते। प्रतएव खरौभागवते दितौयस्वन्धे 

विश्द्ध केवल ज्ञान प्र्यकसम्यगवस्ित 

स्यं परूरेमनाद्यन्तं निगणं निलमदय । 

षि विदन्ति" सुनयः प्रणन्तात्यन्दरियाश्याः 

यदा तदेवाखत्तकेस्िरोभूयेत विश्रुतं ॥ 

| न दूति ब्रह्मणोक्तं । 

% दौलग्येनेति वा पाठः। 

+ वद्धिरङ्ादिति वा प्राठः 

` ‡ ्वाक्रायण इखि दश्यते । 

इ श्रतिद्भेनादिति खं । 

शू करपेविंदन्तोति ख । 
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्ानिनामपि चेतांसि र्वो भगवती हिसा) 
बलाद्ाकष्य महाय महामाया प्रयच्छति ॥ 

दति माकर्डेयेनाप्यक्तं । एषा ज्ञानमागोंयन्नानवतो व्यव- 

स्येति ज्ञेयं । भक्तिम्ोधस्येवमापदसम्भवात् | | 

श्रनन्या्चिन्तयन्तो मां ये जनाः प्येपासते। 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगकेमं वहाम्यहं ॥ 

दति भगवहाक्ात् । मासेव ये प्रप्रयन्ते मायामेतां तरन्ति 

ते दल्यत्रवकारेण यरुप्रोत्तमज्ञानवतएव मायातरणोकेरत्तर- 
 मात्रश्न्ञानवबतां तधालसुचितं। 

५ अबाधा ॥ २८ ॥ 
श्रापदि तथान्रभचरेन ज्ञाने वित्ताश्रसम्भवेन तज्ज- 

नितप्रतिबन्धाभावाचच न दोष इत्ययः । 

अपि च सय्येते ॥ २८॥ 
्रपदययविदुषोऽपि दुश्टात्रभक्षपे पापाभावो यत्र सयते 

तन्न विदुषि शुल्तुमते का शङत्यथः। ₹खतिस 

जोवि तात्ययमापत्रोयोऽन्नमत्ति यतस्ततः 

लिप्यते न स पापिन प्रद्यपत्रमिवाससा॥ इति | 

| अधवा विदुषो दुष्टकम्मासम्बन्धा ज्ञानाग्निः सव्वकम्माणि 
 मस्मसात् रुते तथेति स्मथतःपौत्यथैः । 

प्रब्दश्चातोऽकामकार ॥ २० ॥ | 
यतो न्ञानाग्निरेव स्व्वकन्धदहनसखमथे इति फलद्शा्यां 
एवामयो 

५ अत्त्रमात्ं ज्ञाननतांदतिख। 



| २५९ | । अरए॒भाव्यम् 1 [ श्यं ध्याय ` 

कमेकारेऽपि*^ न दौषोऽतएव साघनदशायां तद्मादेन तस्मादेवं ` 
विच्छान्तोदान्त उपरतस्तितिन्लरित्याटिरूपः शब्दः कामकार 

निवत्तकः श्रूयत इत्यधेः । एवं ज्ञानख कमेनाग्कले सिर 
जातन्ञानस्याखमकमं कत्तव्य नेति चिन्द्यते। तत फलस ` 

जातत्वात्छतस्यापि नाश्चलेनाप्रचोजकलान्न कर्तव्यमिति पू 
भरत्त।सतत्र सिद्ान्तमाइह । 

विहितत्वाचा्मकरम्भ्रापि ॥ २१ ॥ 
यथा च्ञानिनाप्यनापदि शिष्टानानेवान्नं मचणोयं विदित. 

लात् तथाऽखमकम्मपि कत्तेव्यमेव नियं विह्ितवादिलर्घः। 

यथाऽनापद्यशिान्नभक्तणं दोषाय निषिदलरादेतच्चोपपारितं 
स्व्वीत्रालुमतिरित्यच तथा निव्यत्यागोऽपि ¡ प्रल्यवायजनक 
चरति तत् कत्तव्यमेषेति भावः! यंचोत्तं कतखापि नाश्यतेना- 
अ योजकत्वात्र कत्तव्यमिति तचादह | 

सहकारित्वेन च ॥ २२॥ 
 श्रमदमादौनामन्तरह्साधनानां सदहकारोग्याश्चमकर्म- ` 

सोलयेतद्रहितैः थमादिभिरपि शानं न खिरौकर्तं' शक्यमिति 
तानि कर्तैव्यान्येेत्यथंः। संसारवासनाजनकलखमभावोयः 
कर्मणां खनज्ञानेन नाश्यत इति न सहक्यारित्ेऽनुपपत्तिः कावि- 
दिति भावः। एवं ज्ञानमार्गीयन्नानसखैवधसाधनमुक्घा भक्ति- ` 

 -मागोयसाघनानां भगवच्छुवणादरौनामित च्राधिक्यमवश्यकता- 
 ्ाद। 

` .: -*% कामकौरेऽपौति खं । 
` # परूनेपच्च इति ख'। 

। ‡ तथा तच्यागोऽपि इति ख' । 



श्ये पादः] अणएभावष्यम् । 

सव्वथापि तणएवोभयलिङ्गात् ॥ २२ ॥ 

भगवच्छवणएकौोत्तनादरयः साधनान्तरवहिह्ितत्वन कत्तव्या 

एव यद्यपि तथापि स्व॑थापि शरन्धेषां गुगपदुपखितौ तदनुरोध- 

मकत्वापि तएव भगवदमांएव कत्तव्या इत्यध; \ कुतः श्ुति- 

लिङ्गात् खतिसिङ्ाच । शुतिलिङ्गन्तु 

तमेव भीरो विन्नाय प्रकतं कुर्व्वीत ब्राह्मणः *। 

नानुध्याथात्† बह छषब्टान् वाच्रोषिग्लापनं हि तत् ¦ इति 

तभेवेकं जानथ भ्राकानमन्या वाचो विसु्धयाखतस्यैष 

सेतुरित्यपि। भवैवकारेण भगवदतिरिक्र प्रतिषिध्य तदिष- 

यकन्नानातुकूलं प्रयब्न श्रवणावां विज्नायेति विधाय स्मरण- 

मपि तन्मात्रविषयकमेव भ्रनना कुव्वीतेति वचनेन विधा 

तदकनिष्टताहे तुश्वतानामेव शब्दानामावन्तेनमर्थानुसन्धानमपि 

का्तव्य' नान्येषामिति नातुध्यायादइहनिलनेनोक्तवतौ \ अवरा 

न्विल्यपसगेण ध्यानख पञाद्वावित्वभुच्यते। तेन योग्यतया खवण्- 

कोत्तंमे एव तल्यु्नभाविनौ प्रा्ेते । खतिसु 

रन्ति गार्यान्त ग्ट णएन्त्यभौ च्ए शः 

छर न्ति नन्दन्ति तबैदितं जनाः । 

तएव पश्यन््विरेणए तावकं 

भवप्रवाहोपरमं पदान्बजं ॥ इति ¦ 

# बद्मण इति ख| 

‡ नान्यध्या्ात् इति खः | 

‡ मुख द्रति वा पाठः) 



भ< अणुभाव्यम् । [ इव चध्यायख 

महास्ानसतु मां पार्थं देवीं प्रकतिमायिताः\ 

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं | 

सततं कीत्तयन्तो मां यतन्तश्च दृटत्रता। 

नमस्यन्तश्च मां भत्वा नित्ययुक्ता इपासते॥ इति 

एतेन भगवद्धमांणामातधमत्तेनएन्तरङ्गला द्ाश्रमकमेणो देह. ` 

धर्मेन वद्धिरङ्गवात् तदविरोेनेव तत्कर्तव्यमिति खितं) 

शरतएव भगवदरमन्यधर्म प्रतिषिध्य तेषां सर्वेभ्य प्राधिक्छं ज्ञाप- ` 

यितुःसवा भयमामा सनव्वेस्य वगोत्याद्ना भगवन्मादात्य 

सुतां | | 

अनमिभवच्चं + द्शंयति॥ ३९॥ 
प्राधान्येन भगवद्मांएव कन्तव्या दरव्यतो पो इलकान्तरमने- ` 

नोच्यते सन्ने पाप्मानन्तरति नैनं पाप्रा तरति सव्व 1 पापानं 

तपति ननं पामरा तपतौव्यादिना भगवद्धमनुरोषेनाखमकम्ना- 
रणजदीप्ैरनभिभवच्च श्ुतिरदंमैयत्यतो भगवदर्माएव सर्बष्य 

उत्तमा { इत्यथः। | 

अन्तरा चापितु दृष्ट: ॥ २५ ॥ ॥ 

भगवदमभ्य श्राखमधमादहौना दूल्यप्यल्यसुच्यतेऽपि तु तस्मिन् 

` पुरुषोत्तमे धर्मिेष दृष्टिलात्पथ्यं यस्य युं स्तस्या रमधम अन्त- 
राच । फलसिदौ व्यवधानरूपाश्ेतिऽ अतिदंशेयतीति पूण 

#* अनभिभवव्वदवेतिवापाठः। ` ` ` 

| ` ग सव्व पामानं इति भर.द्श्यते। 
‡ उक्तनानि साघनानीति ख । 

` |  § बक्षषानरूपाचैति ख) 



 श्ेपादः] ` अणुभाष्यस् । 

सम्बन्धः । श्रन्तरा शनब्दाऽचाव्ययात्को व्यवधानवाचकः। तथाच 

श्युतिः एतद स्म ब ब्राह्मणा भरनचाना विरहांसः प्रजान काम् 

यन्ते कि प्रजया करिष्यामो येषाब्रोऽयमाव्ायं लोक इति 

 ऋणापाकरणतुत्वेन लखौकिकोत्कृषहेतुवेनापि प्रजाया अभौष्ट- 
( श 9 ् 
त्वेऽपि तदुत्पाद्नव्यासङ्गेन भगवद् नन्दानुभवेऽन्तरायो भविष्य- 

तौति तदृष्टा ततोपैक्तां दथेवति । . 
| ¢ ० 

अपिं च शय्यते ॥ २६ ॥ ` 
व ॥ £ # ५, 1 ~ 

पि शब्द् नाभ्रमधम्मांणं तथात्व किसु वाच्य! यतो दान 

तत्साघन्ैराग्यादरोनामप्यन्तरारूपल्' स्थते) 

 तस्मानहक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदाकनः 
न न्नानंन च वराग्य' प्रायः श्रेयो भवेट्दिद्॥ 

इति भगवद्धाक्चं। 

विशषानुयदश्च ॥ २७॥ 
स्थत इति पृन्न्ण सम्बन्धः! ज्ञानादेः सकाशद्धक्तिमाग 

फल तोऽप्यत्करषमादइ । ्ञानादिसाधनवत्छनुग्रहो -सुक्तिपन्त 

एव भक्तिमागे त्वहं भक्तपराधोनोद्यखतन्त इव हिनेत्याद्िवाक्येः 

विंगेषरूपो सुका दिभ्योऽपि भक्तानां व्यावत्तेको भगवदनुग्रहः 

` स्थत इत्यथः! गूढाभिखनिमुद्वारयन् फलितम्थं माद! ` ` 

अतस्वितरज्ज पायो लिङ्गा ॥ २८ ॥ 
अत इति पूवौक्नखुतिरूतिपरामभंः । तथा चेतरस्या सुक्ते- 

रपि भक्िमा्गंयतदौयल्रमेव ज्याय इव्यथः। श्रत इेलन्तर- 

% तत् प्व जह्मणाः इति वा पाठः 1 
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 भाह लिष्गाचेति। स॒क्तानान्तु मायाविनिमेकमामखरूपञेव 

नतु देरैन्द्रियादिकमणयस्ि येन भजनानन्दानुभवः स्याहक्ता 

नान्तु देडन्द्रियादिकमपि मायातत्कायरहिततेनानन्दर्प. 

लेन च भगवदुपयोग्तोऽपि तत्तधेत्यथेः। न हि सुक्तासनां 
कंचन भगवदुपयोगोऽस्तीति भावः । तदु योभागवते। न यतर 

माया किमुतापरे इरेरलत्रता यतर सुरासुरार्चिता इलयादि. 
सुक्तोपर्प्यतलच्चोच्यते । श्रतएव सप्मस्कखे देहे न्द्रियासुहोनानां 
वैङ्गरडपुरवासिनाभिदयक्रं ।* पुरवासित्वं देहारेरावण्यकला- 

तरिषेधो जड़ावमकानाभेदित्यवगम्यते । इतरत् ज्याय इति पाठे 
तु पूव्वाक्ञाश्रमकमेपरामशोऽत इत्यनेन । उक्रयोरेव वा । एष् 
सोऽत सर्व्वान् कामान् सदह ब्रह्मणा विप्ितेति श्ुत्यक्तफल- ` 

व्ल" तस्य सूच्ते। 

तड तस्य त् नातद्खावो जमिनेरपि नियमा- 
त पानवकवभ्यः ॥ ३२< ॥ ५ 

श्रधेदं विचाथते। तदौयानामपि कदाचित् सायुज्यमस्ति 

जवैति। तच भक्तिमागस्यापि साधनरूपतात् तख च मुक्ता- 

वेब पयवसानात् तदौचत्स्य साघनावस्ाचासुत्कष्टावसखा- ` 
रूपत्वात् तेषामपि सुक्तिरावश्चकीी । तथाच कमंफलतो † न 
कञिद्विरेष इति प्राप्त उच्यते तद्धतस्येव्यादि । ह॒ देन ` 

मय्य दामार्मौथव्यवच्छेद्ः । भत्र विश्वासदाद्छीवादहान्यष्य का 

वाक्त कर्ममातनिरूपकस्य जैमिनेरपि यदि कदाचित् भग 

| (1 
वः हः (रप) ¶ गू ; 

| 

ए एः पतक कि र 

॥ . 1; [ 11111701 ; उ 1. 
 † तथाच फलत इर्ति[ख'। ` ' £ (५ ^ 1 4, |. 

1 १८८ प, ~ ५ ॥ 

| । | 4 11 4 18. 

 *% उक्तफलवन्लभिति 1 



श्यं पादः] ` अणभाष्यम् । 

व॑त्क्षपयाऽयं भावो भवेत्तदा तदतख पटिमा्मोयस ^ भग- 

वद्वावं प्राप्तस्य तखखापि नातद्वाव उक्भावतिरोधानं नं कदा- 

चिदपौवल्ययः। अत्र हेतूनाह । नियमादौन्! तत्तिरौयके ते 

ते धामान्युखसौति भल्ल! यव भूरिखक्ना भयासस्तदुरुगा- 
चस्य परमं पदभिलयुक्वा तदनन्तरं तत्र कतानि कर्मार पि 
विष्णोः कर्मासि . पश्यतेति मन्वेण निरूप्य युन: पूञ्वक्रसैल- 
सथानं तदिष्णाः परमं पदमिति पदटेनानदय तस्य नित्यत्वनिरू- 

पणायोयते रदा पश्यन्ति सूरय दति! सूरयो वि्हांसः 

युरषोत्तमज्ञानवन्त इति यायत् । तच भक्यवेति सूरिपदटेन भक्ता 

उचयन्ते। तथाच भक्तानां सावदिकदशनं† निस्ते सदेति. 

पटेन । एवं सति पिमामीयभगवद्धावं प्राप्स्य सुक्तावच्य- ` 

मानायां तन्नियमो भज्येतेव्यघंः। यचोक्तं साघनावखायासुत्त- 

 मावस्थारूपत्व' परं तदौथत्रस्य फल सुकिरेदेति तचादहात- 

्रपैति । उक्तभगवदटोयत्वः न साधनरूपमपि तं सुक्तेरपि 

फलङूपरं | ¦ ॥ नि 

मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः स॒दुलंमः प्रण- ` 
न्तात्मेति वाक्यात् । | । 

यदा सव्व प्रसुच्यन्ते कामा येस्य हदि धिताः। 

श्रथ मर्चयोऽतो भवल्यन्न ब्रह्म समश्रुते ॥ 

दति शुत्याऽखतस्य सुक्रसख ब्रह्मसखरूपभोग उचयते। सुच 

 # पुष्टिमामींखमगवद्गावं इति ख. । 

† सव्वैदिग्दथंम' इति ख' 1 
{ प्रभिटात्यं दलिदाप्ाद्रः । ` 



€६२ ` अणुभाव्यम्। = 1 श्य च्यावख 

मेवष दशत दति श्रुतभगवदौोयत्वसाध्यएषेति खष्ट' फललमः 

स्याताऽतद्रपल । न 4 1. 3 

किञ्च). फलं हि साघनादुत्तमं भवति 1 भगवदौयला. 

दत्तमस्याघस्याभावादपि न सुक्तिवक्तुमुचिता \ तदुक्त श्रौभाग- 

{वतै पञ्चमखरन्प पूवव भक्तिखसूपं 1 निरूप्य । तथैव पर्थाः 
निद्या पव माद्यन्तिकं परमयुरुषाथमपि खयमासादि- 
तन्नो -एवाद्धियन्ते.मगवदोयत्ेनेव परिसमापसन्या्था इति. `` 

न चाधिकारिकमपि पतनानमानात 

तदयोगात् ॥8०॥ 

श्रयेदं विचाते। भ्रवमपि च बद्मादिलोकाधिकारः द्वा 

तत्सम्बन्धिफल ददाति नवेति तत्र नेत्याह । नचेति तव 

तुः पतमानुमानादिति। ..  :. ` न 
्राब्रह्मभुवनान्लोकाः युनसवत्तिनोऽजन । ध 

इति खतेरित्यथः। फलस्य सावधिल्वादिति मावः। किच 

तादृशे सगवदीयेऽ पतनायोगादपि¶ न तथा । चरयवा तादण्च 

सदा भक्तिरसानुभवात् तदतिरिक्रप्यानपेचचणदन्येषां फलानां 

सम्बन्धामावादिद्ययः + ¦ 

,# सख्फललमिति ख । 
व. सव्वै' भक्धिखद्पमिति ख + | 

> फलस्य सावधिकलात् दितिषापाडः। 

` § मागवदीधेश्तिदधः। धि 

 ¶ बजनायौगादधि इति खें । 



ध्यै प्यदः] : अणभावष्यम् । 

 उपपव्वे मपि त्वेके भावमश्ननवत्तदुक्तं' ॥ 8१॥ 
` एके भक्ता अाधिकारिके फले पतनम न यल प्रयोजक *#-. 
मिति वदन्पितूपपूरव्वै पतनमेव तदिति वदन्ति भक्तिभावात्- 
च्युतैः । अधिकारखमाप्तौ भगवदलग्रहाएपि कदाचित् सस 
वतोलुपपतनं तत्! सुक्तै लपुनराहन्तेभक्तिरसाशापि. नेति 
महःपंतनमेव सखेति भाषः । पैन निषिद्कमेफलतु्यत्ः 
ज्ञापितं भवति । षतएव खौमागवते _ 

नारायणपरा लोके न कुतश्चन बिभ्यति 

` स्व्गापवगनरकेव्वपि तुल्याथदूर्भिनः॥ 

इति गोयते। भक्तिमाग तु सा्ात्सङ्गाभवेऽपि तदीयं. 

 भावमात्र'मप्रनवत् साचाद्गवत्छरूपभो गवदेव मन्यन्ते ४ 
तदुक्तं श्रौभागवते । श्रय ह वाव तवेत्यादिना। साच्ाद्कगवद्- 
भोगो जौवघ्यासम्भावित इति श्ानिरासायादह तदुक्तमिति 
सोऽशते सव्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपञितेति। व. 

बह्म सम्मत इत्यादिश्रुतिषु सात्ात्ब्रह्मखरूपरसाशनसुता-, 
मित्यघः। 

वहिस्तभथयापि सतेराचारा ॥ 8२॥ 
श्रथेद् चिन्तयते । प्रचुरभगवद्धावमात्रवतः सानात् खरूप- 

भोगवतो बा ख्डत्यागः कत्तव्यो नवेति। फलस सिद्धला- ॥ि 

मेति पक्तव्यवच्छटाच मदारत्तायातयामानांन बन्धाय ण्डा 

सता दति वाक्यात् बन्धकत्वेन वाच्य दति पक्तवयवच्छेदाय च तु- 
मान 

------+----- ~ ` कथ 

` ` # पतनम तुं हयवप्रयौजकं इति. खे" 

 ¶ तदौयभावमाचमिति ख । . 



शब्दः । भावमात्र साकतातप्रसुसन्बन्धं बोभयथापि हात् बहि- 

गमन गरहत्याम दति यावत् । स श्रावश्यकः। तच प्रमाण- 

माइ । स्मतेरिव्यादि। 

त्वन्तु सव्व ` परित्यज्य स्रेदं खजनवन्धषु \ 

"मय्यावेश्य मनः सम्यक. समटण्विचरख गां 

ष्त्यादि सतिभगवत्भाव वतस्लत्सङ्ग {विशिष्टस्यापि बहिगमन- 

माह । तद्ाचारोऽपि तद्चैव अयततैऽतस्तया । अचायमाश्वः! 

` आचमधनलेन रदत्यागो यदषरेवेल्यादिशुतिभ्यः पूलवैसुप- 
पादितोऽपि यदधुना पनस्यते तेन तदतिरिक्ोऽयमिति 

 ायते। -तंयाचोक्तवाक्यात् मुसुक्तुमुक्तिप्रतिबखकल्वाभावेऽपि 

व्यासङ्गस्य तत्रावश्यकत्वादुक्तोभयोरष्यनवरतं प्रभुरसाखार् 

 भ्रतिबन्कल्वेन तख . त्यागस्य विप्रयोगरसानुभावकलेन चस 
कन्ैव्यः यदपि खेष्टान्तरायवेन खतएव त्यागो भावी तथा- 
प्याशमादाश्रमं गच्छेदिति वाक्याद्चाश्रमान्तरत्वाभावेन वाग | 

स्या विदधितलशङ्धाभावायेयसुक्तिरिति। | 

 खामिनः फलश्रतेरित्याचेयः॥ ४२॥ ` 
युमा गौयभक्तस्य विदहितल्ादिक्ञानभ्मप्रयोजकं । ततर 

ङेतुः तस्य भक्तिमागखासिनः खौगोकुलेशादेव फलस्य श्युतेरतो. 

बह्िगमनं न साधनत्वेनात्र कावथभमिति भावः। चर यभेवेष 
 दष्ट्तद्ति खुतिरतुसन्धेया। एतदनुपद्मेव प्यते नायमात्रा 
 बलङ्धौनेन लभ्यदति। अत भगवदरणानन्तरमपि जौकवं 



कतमं यदिद भगवक्लाभ इति लिन्नासार्यां सव्वासभाव- 
ख्व बलमिति निर्यौयते। तस्येव. मर्व्यदावलोषमदंकल्यात् 
भगवहदप्रौकारडेतुत्वाच  बरजंसौमन्तिनौनां प्रसुवचनातिक्रम- 

मपि क्तला खंष्टपपरिग्रदहस्तदलेनेव यत इत्यातरेय भ्राचार्थी 

मनुते । इदमताभिपरेतं! सर्व्वीसभावस् यद्वलं तत्तद्एलकस 
प्रभोरेव । तस्य चायं खभावो यदन्यत्र रोचतेऽतरएव ब्रजपरिवट्- 
वदनेन्दवचनकिरणप्रचारपोच्छलत्केवलभावाभोधिवचनवीचयो 

मीयन्ते यच्यभ्चजातच्त तव.पादतलमस्प्राच्छं तत्मति नान्यसखमत्त 

सखातु' . पारयाम इत्यादयः! अतस्यागसु ृष्ठलग्नं इवाया- 

तीतिन तदथै चतनौथमिति। विष्णवतारत्ेन युरुषोत्तम- 

मावखरूपन्नोऽयमिति तथा । _ | 

आअविज्यमित्यौड लोमिसतसम दि परि- 
| क्रीयते ॥ 88 ॥ 

सर््वत्यागपूर्व॑कं यददः प्रभुसमोपगमनं भक्तस्य तद्ाचिज्य- 

सरल्िकमवबल्याडलोभिराचाया मन्यत । तस्यायमभिसन्धिः। 

यजमानो दि से्टसिद्याथर्त्िज श्रादौ हरते । प्रकते च यभे 

वेष छरणत दति खुतेस्तस्माटेकाको न रमतदति अुतेख सक्रोडाथः 

भगवान् खचिकौ चिं ततत्त्ञीलातुरूपान् जवान् दणुते। यनः 

 खविराचेलि विकल्पादेकरूपारणं यथया सोमादिषु वरणं तयां 
सव्वीत्भावत्वेनेकरूपाणणमेवात वरण | तच यथा सलौोयसखौय- 

तदङ्माचकर णं तेषां तथेतरसस्बन्धनिवत्तनपूष्वकं * तद्धाम्य- 

समपेकत्वमतर । तदुक्तं भगवता। यदा पुर्मास्यक्तसमस्तकमां ` 

 # तधेतरसम्बभिभिवत्तनपूव्वेकमिति ख {` 



नित्रिदितामा विदिकीषितोम श्ति। भच पूवे पदेनेतरसम्बन्यर | 

निवत्तनोक्या स्वाभाव उक्ता भवति +. तदंनन्तरमासनिब्े- 

दने सति तदिषयकलोलाकरणेच्चछाविषयः स भवति! . भ्रन्त- 

रङ्लौोलाप्रवेशनमिच्छययां बिरेषस्तस्मात् सष्टत्तमा लििज्यमिति। 

एतेनः. न ददाति न पदतोव्यादि शर्यया सोमारौ रौचितखय ` 
वद्यपरीतरधमनिहत्तिः सएव .परमोधम ` यतस्तया पुरषोत्तम; 

स्योत्तभक्तः स्ह रम णमेव. साव्वैदिकमेतदेव च महन्महच्लमिति; ` 

सूचितं भवति ¦ प्रेते मक्तानाख्किक्गीन निरूपणे ईतुः ` 
त्वेन तात्मयान्तरमप्यादह । तस्मे. यजमा नारव्यकमसाङ्गलाय, 

लिकः. परिक्रौयते वरणेन सखरकाथमात्रोपयोगिवाचः खौयः ` 
क्रियते । तथा प्रतेऽपि । न च कच्चित् क्ल्ाण्यो.दत्तिणा इति, ` 

 भ्रश्रवचनात् तदेव तबहत्तिरत त॒ खतः एरुपार्थस्रेन मगबदर्था ` 
प्रहत्तिरतो वैषम्यमिति वाचः । नौरागस्यापि वर्णसमथे ` 
तक्श्चस्यावश्यकत्वात् तथैव दचिणादानमप्यन्यया निरष्कवा- ` 
पत्तेः । प्र्तेऽपि भक्तानां सेहादेव प्रहत्तिभगवान् खातुमवाध- 

मेव ताननुभावयतोतिनवेषम्यं। _ . 

 ऋरूतञ्च1॥ 8५ ॥ 

 भअ्र्वणोपनिषत्सु , पद्यते । भक्तिरस्य भजनन्तदिदासुता-, 

 पाधिनराश्येनैवासुश्रिन् मनःकल्यनमेतदेव नेष्कग्येमिति भक्ति- 

९  मार्गप्चारेकददयो बादरायणः मानं भागवतं तवर तेजेवं क्तेय- ¦ 

सुत्तमेः. ¦ 

# सम्ध्रवतीनि ख" । 1 | ता 
† रष्व साश्रतेषति पुलकामरसमतः.पाठः। , . ५ 



` . . सदहकाथ्येन्तर विधिः पेण ठतोयं तदतो . 
 ... . विष्यादिव्त्॥४६॥. 

ननु यभेवेति. खुतिः साधनान्तरनिषिधपरवैकं वरणस्यैव 

-सप्धनल्मह |` तखाद वं विच्छान्तोदान्त उपरतस्तितिज् 

्द्भूाविन्तो - त्वा मन्येवात्नानं पश्येदिति खुतिः साधनान्तर- 

प्याह + रवं विरोघे-खुतिताविरशेषात् किमादरणोयं कितरेति 

सेशे साधनान्तरविधिरेवाद्रणोयोऽन्यथा सखकव्यच्य स्या- 

दिति प्रात उचयते सहकायन्तरविधिरिति। म्व्यदापुटि- 

भेदेन वरणं दिधोच्यते। तवर सहकायन्तरविधिस्तु मादा. 
च्तेोच्यते युटो. तु नान्यापेकेति न विरोधगन्धोऽपि । श्रपरच् । 

` भ्ताधनं. डि कायिकं. वाचनिकं # मानधिकच्च विधोयते । तत 
 मनसेवासव्यमिति श्ुतेस्त तीयं सुख्यं । तदपि तावदेव मार्या 

 दिकस्यापि विधेयत्वेन कत्तव्य यावत् खेहो न भवति 1 यतस्त- 

दतः कसेदहवतसक्तं ठतौयं साधनमपि -विध्याद्दिवत् । ` यथां 

तदतो. विश्धिस्थबादीं वा प्रहत्तावप्रयोजकस्तस्यं खतएव स 

 वबात् तथा भगवम्माघ्ताविदमित्यय कंसुतिकरन्यायेन पूव्वैयोर- 

 ब्रसीजकलत्वमेतच्छेवत्वादेवायास्यतोति - दती यभेवोक्रं 1 

` ̀ छत्स्तभावान्नु एदिणोपसंहारः ॥ 8७ ॥ 
` भनु बदहिस्तभयधेत्यादिना भगवदौयस्य गटहत्याग भ्रावश्यक् 

। इति निषपितं छान्दोग्ये लाचाथङुलादिलयुपक्रम्य छन्दग्योप- 

 निषदन्ते श्राचाथङ्लादेदमधोत्य गुरोः कर््मतिशेषेणाति- 
समाहत्य कुटम्बे शुचो देशे खाष्यायमधौयानो चाभिकन् 

# वाचकमिति वा पाठः| 



र सअुभायम्। == [सष 
विदधद्ामनि , सब्वद्दियाशि संप्रतिष्टाप्याहिश्सन् सव्वाशि 
भ्ूतान्यन्यकव तोयभ्यः स खल्वेवं वत्तयन्यावदायुषं" ब्रह्मलोक 

मभिसम्पद्यते न च पुनरावत्तते न च युनरावत्तवे न च 
य॒नरावत्तते*। ददं विषयवाक्यं ब्रह्मलौकमभिसम्मद्यत शति 
गटदिणोपसहारः कतः। वाजसमनेयिशखाया्मेतद स्वं तत्~ 
पूव्वं ब्राह्मणा भनचाना निदांसः प्रजां न कामयन्त ल्यप 
ऋम्याय भिक्ताचय्यं चरन्तीति प्यते, एवं सति बिकल्ये सा 
वत्य पसंहारस्य तात्पयथग्राहकत्वाद्गुदिणएएव यथोक्त. 

सम्पर्तिरितिश्युतेस्तात्मथ । व्यागोक्तिसु ब्रह्येतादभ्रं यदथं' सर्य 

व्यजत इति स्तुतिपरेति प्राप रखडिणोपसंहारे तुतेन तात्प 
माद | ̀  कत्स्रेति | व्याग बाद्नसोरेव भगवति विनियीमोन 

द्ियार्णां। शण्डिणसु सन्वः प्रकारमजनं भवतोति परि- 

जनच्च ताया भवतोति वा भजने सतृखता मवतोति ेनोप- 
संहारः छत इत्यथः । श्रतएवामनि स्व्व॑दन्दरियाणि संप्रति. 
छाघेत्युखते ! भ्रवामपदं भगवत्मरमिति ज्ञेयं । कममार्मीय ` 
ग्टटिव्यवच्छदाय तुणब्द्ः । | क 

अचेद्माकूतं । भक्तिमार्गं बहकविघ इति कपिलदेववाक्यात् 
केचन भक्ताः खग्टहेष्वेव सेहेन मगवदाकारे विविधोप- 

चारैः सेवां कव्बैन्तसयैव निदेत्या सुक्तिमपि तुच्छं मन्यनते। 
तदुक्तं । मधुदिट्ष्वनुरक्तमनसामभवोऽपि फलगुरिति। तेन 

 भगवद्गजनएव तत्रापि पुष्टिमार्गएव सुतेर्भर दति ज्ञायते! 
पू्वसुत्कटभगवद्गाववतां तदर्ध त्यागं निरूप्य ग्टदिलोप- 

 * कविदपि द्िराहत्तडशबत। 



श्येपादः अणभाष्यम् 

संहारतात्यंथेः पथंद्न्निरूयितवांसंन ताटमभाववतैव त्यागः 

काथस्तद्रददितेन तुः र्दएवोक्रौत्या प्रसुभजनं काय्य तेनव 
तज्ञाभ इति व्योखहदरयसिति ज्ञायते उक्तभषाभवे व्याग ` 

धम्पंनिव्वाहादिति। केचन भक्ता भमाषरादिलीलाद्श्नं विन 

च्थातुमयक्ताः प्रचुरभावविवशाश्या गटांस्यक्का वनं गच्छन्ति! 

श्चात्रेयौोडलो मिम्भान्तु भगवदवतारसखामयिकमभक्दशोक्रा एते 

सव्वं फलमार्गौयाः वाजसनेय्य्तासं साधनमार्मोधा इति 

नानुपपत्तिः काचित्। ष 

.: .. भौनवदितरोषामष्युपदेशात् ॥ 8८ # 

. किच्च 1. सच्यासिन अावण्डका ये धर्मास्ततोऽधिकास्हे 
चटदिणः सिष्यन्तौलयपि . हेतोस्तेनोपसंहारः कत इत्या्ये- 

नाह । मौनवदित्यादि!मौ नपदमनोहानिलायामादिनरिदर्डि- ` 

 धररौपलचके। यथा वागिद्धियमात्रदेदमाचचित्तमाचनियाम~ 

कासते धर्म उक्ता म्यासिनसथेतरेषामपीर्टदियनियामकार्नाः 
 अर्मसामानि सर्भन्द्रियाणि .संप्रतिष्टाप्येति चुलया खडिकं 

उपदिश्यन्त इति युक्ता खदहिणोपसंद्यर इव्यथः । ततर नियमन 

मातमच तु भगवति विनिथोमादाधिक्यमिति भावः। वस्ठुतस्तु 
केवलनियमनयस्वाप्रयोजकन्नात् तत्रापि भगवति विनिशेगएद 

 तात्पथमितिज्ञेयम्। ` 

` अनाविःकुब्वन्नन्वयात्॥४९॥ 
ननु भगवति सवब्वन्दरियविनियोगात् ग्हिणोपसहार इति 

न युच्यते शचौ दे साध्यायमपौचान इत्यादिकमेमार्गोव- ` | 

 श्ाघनयुतेरित्यारह्य तत्तात्पययमादहानातिःकुववैन्निति । भग. 

६9 | | 



2७० ` अएभाष्यम् ! [ श्य ध्याय 

वह्ावष्य रसासकत्वेन रुशष्येवाभिष्ठदिखमागकलादारमधर 
रेव लोके खं भगवद्भावमनाविःज्र््वन् भजेतेत्येतदाश्येन कि 
धमां उक्ताः! गोपने सुख्य ₹ेतुमाहान्वयादिति | यतो भम्- 

बता सममन्वयं सम्बन्ध प्राप्य वत्ततेऽतो इतोस्तया । श्रव दव. ` 
लोपे पञ्चमो । एतेन यावदन्तःकरणे साचात् प्रभोः प्रकशः ` 
नास्ति तावदेव बद्िराविःकरणं भवति प्राक्रस्येतु न तथ 

सम्रवतोति ज्ञापितं। | 

एहि कमय्यप्रसुत प्रतिबन्धे तद्शनात ॥५० 

वैदिककमकरणे ताव्मथसुक्ता लौकिकष्यानावश्यकवेऽपि 

तत्छमयमाद्ट । प्रसुतं प्रसुभजनं तप्रतिवन्धा सम्भव एपैहहिकं 
षम काथं। नन्वेदिकं कर्मीसु मा वातस्तत्समयोक्ति- ` 
वयधत्यायद्याद ।* तदशनादिति । धाचादुलादिव्युपक्रन्याये 

पद्यते धार्मिकाज्िदधदिति रतो धास्चिकपुषरविधानमेडिकं 
कम शतो टदश्छतेऽतस्तत्छमयोक्तिरावणष्यको अन्यथा शुतावक्तम- (1 

सौति प्रसुतबाधैऽपि तत्करणे फ़लप्रतिबन्धः खादिति भावः! 

एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्धावधुते- 
स्तद्वस्थावधतः ॥ ५१ ॥ | (| 

` नन तावदेव चिरं यावन्न विमोच्छेऽय सम्परव्छ दरति 

श्तौ सुक्तयनन्तरं ब्रह्मसम्पत्तिः खयते। सा तु पदषोत्तमसङ्क ` 

 सैलारसालुभवपतिरिक्ता वक्तमश्क्या रुक्तापखष्यव्यपदेष्ात्। 

` * प्रस्तं मसुभजनं तदशनात् इति द' 1 
` पन्क्सोविक। 



श्च पादः ] अणभाष्यम् । 

सुक्लानामयपि सिद्धानां नारायणपरायणः 
0 

सुदुलभः प्रयान्तासा कोटिष्वपि महासुने ॥ ` 

दति रूटतेख मुक्तेः फलं भक्तिरसानुभृव एव । एवं सद्युक्त- 
चटदिणस्तत् फलं भवति नवेति सं ये. निणेयमादइ ! एवंभूत. 
प्योक्तरूपस्य सुक्तस्य सुक्तेयेत् फलं भक्तिरसानुभवस्तस्यानियम- 
स्तस्य भगवदिच्छाधौनलात् साश्चनाप्राप्यलात् | भतएव सुक्तिं 

ददाति किचित् स्मन भक्तिचौगमिति शकवाक्चं । भतोत्- 

खर्थिकं डेतुमाडइ तद्वख्येति। नस युनरावत्तंत इत्यस्याक्लयः ` 

सुक्तववसखाया एव साव्वदिकलेन निर्दरः करियते! यद्येवं 

 सुल्तिफलाभावनिथम एवायाति न तु तद्लियमस्तधापि तश्च 

तावदेकः विरभिव्यादिप्रमाकैनं स पुनरावर्तत दति श्युत्या समं 
विरोधाभावायौत्सगिकौ तदवसया । तत्फलन्तु कस्यचि दप्यनु्रहेण 
पुटो प्रवे्ने भवतोति खाभिप्रायं प्रकटोङ्कवेता बादरायंथेना- 
नियमः द्व्यक्तं एवंसतिःन स पुनरावत्तत इति तिः 
प्रपश्चे य॒नराहत्तिः निषेधति नतु तदतीतेऽपौति चेयं । समासि- 

्ञापनायात्तिः । भ्रथवा श्रुतौ तदवखावष्टतेदतोरस्माकमपि 

तदवखावश्टतियेतोऽतः फलानियमनिशयोऽपौव्यथः। एवं सति 

मक्तिपयन्तं साधनं भगवद्भाकं दति निण्यः सम्पन्नः 

इति ध्रीवेदव्यासमतवत्तिं शीवह्लभाषवाग्यंविरचिते नद्दन्ाष- 

भाष्ये दतोषाश्यायख चतुः पादः समप्तः ¦ 



'वतुथाऽध्यायः 

प्रथमः पाद्ः। 

` . समन्वयेनाविरोधात् साधनेत्रद्मवि्यद्ि ५ 
तप्याभिमव्यव्र्या वा खा चतुथ विवि्यते ॥ 

लो वतो शस्ियमाणस्य गच्छतः सफलख च। 

प्रतो ब्रह्मविदा कायसेवसेवन चान्यया॥ 
तामसीं बुदिमािव्यये मृूट्राः सन्वैविक्नवं।. 

वदन्ति णस््रनाश्ाय सन्धिः भोयाख्येनु तान् ४ 

अन्म विद्गमनाभावः शतांभेनापि चेत् मवेत् । 
-श्ा रमेत याजप्तं सव्व॑सत्रविनाशतः॥ 

:` - खाष्ययस्य च सम्पत्तेर्च त्रह्मगतिन्युतीो । 

न्यया न खुतैरधघः स्याचेदयासो वदेव क्ि॥ 
` . तामसीं बुद्धिमा्ित्य या सुक्तिः केचिदुष्यते। 

सा सुषुसिश्ुतेरथौा मोद्ादेवान्ययामतिः॥ 
सतोः ब्रह्मविदः काय्य ̀ नवतः पून्वसुच्यते \ ` 

 श्राहत्तिः चवणादोनां नवकरूलेापदेतः ॥ 
दभेनायंचतो -लिङ्गादपि बरोद्यवघातवत् \ `: 

` भराहततौ ्रवणादौनामाकेति स्यात् दृटा मतिः। ६ ५ क्ापराततो दशनं तदभेदे नापि बोध्यते । 

 श्रतीकोपाचनारौनां नेवं भावो हदिजायते॥ ` 



भादः]  अणुभाव्म्+ 
-आलम्बवार्थः तत्रापि ऋह्मटशिविभ्रिषत । ` 

श्रादित्यादित्रद्मदृ्ट रङ्गत्वं न खतन्त्ता ॥ ` 
मनने च निदिधारे विथिषचोष्यतेऽघना + ̀ 

श्रानादिषड्ङ्कसु चित्त ओैतायैएव हि \ 
छारथेदामतेरेनं ततः खिदिमवाखति \ 
धमीधमभयं तस्व नास्येवेति विकिषयः ॥ 

 श्रग्चिोचादिकंकाय्य  स्ाखः फलएव दहि 

 ग्रोट्ा चेत् पुरषो व्यक्तः प्रार्धान्ते फलं भवेत् ॥ 
एतावान् प्रथमे पादे निणंयः चत्रहृत्कतः । 

 हितीषे किवमाण्व्य सरववन्दरियलयः पुराः ॥ 

 लिह्स्यापि शरीस्स्य नाद्योत्कान्तिरिरहोच्यते + 

: दिनान्त नास्य विश्ेमोऽस्तोति चोच्यते ॥ 
ढतींधे कमसक्ती यों मार्गी यस्य श्ुतेमतः 

तचि्धौरोऽन्यमागगीथासामुप्राप्यत्वच्च बरंते ॥ 

गन्तव्यञच्च परं ब्रह्म कार्या न्ोकसुनेतिषच। 

तुरोथे पुष्टिम दाभेदेन फलसुष्यते ॥ 

प्रभोरेव फललं तत्रिर्दोषलश्च वण्यते । 

दीलाःनित्यल्रतः पूणेशुणतच्च ततोऽखि्लं ॥ 

पथ्य फलप्रकरणवतवेऽपि साधनरूपस्यापि अवरणस्यान्तरङ्ल 

प्रापयतु तन्निघारमप्याइह । | 

। खङक्त्तिरसलछदुपद् शत् ॥ १॥ 
भासा वारे द्वयः भ्राता मन्तव्यौ निदिध्यासितव्य 

 इत्यादिवाक्येविंहितं श्वणादिकंकरि सक्लदेव कत्तव्यमुतासल- 

दिति भवति संशयः, कि तावम्माङ्टं सकदेवेति। तबतेद 



२७४ ` = आअषुमाष्म्। = (षदं बथादढ ` 
शास्तरायस्य सम्मततेः। नच तस्ड्लनिष्यतिफलकावधातसेव 
दशनफलकार्नां च्रवणादौनां तत्सिदिपयन्तश्माठतस्तिन्यीयपातेतिं 
वाच्य । भवघातख वितुषोकरणा मकटृषटदारकलेन तथालमस | 
नाम प्रते त्दृ्टहारकल्ात् सक्षत्छतेने वादृष्टदारा पल. ` 
सम्प्राद्नसम्भवादादत्ति्रयोजकेति प्रांत उच्यते | -धरादत्ति. 
सेव अवणारोनां श्वयभिमता ! कुतः। श्रस कदु पदेशात् 
छान्दोग्ये खेतकेतूपाष्याने एतदाव्यमिदध सव्व" तत् सद्य" स 
शाता त्वमसि श्वेतकेतो दति वाक्येन जडजोवयो््रह्मामल 
नवस्त्व उपदिष्टवान् । तथाच सकदुपदेशेमेव वचेदर्थसिदहि 
स्यात् तदेकमेवायभेकस्य एकटेवासक्षतोपदिशेव् ` प्रतोनना. 
भावात्। एतेनावघातवद्न्तःकरणदोषनिवनेनं टट; दारमन्ये- 
घासुपदेद्यानां चरमस्य तख ज्नानसाधकलमिति मन्तव्यं; 
भत्रव हेलन्तरमादश । 

लिङ्गा ॥२॥ ` 
श्युत्यलुमापकतेन स्मतिलिङ्भित्यश्यते। साक 

धथयायधामा परिष्न्यतेऽसौ 
मत्पुखमायाश्रवणाभिधानेः । 

तथातथा पश्यति तच्चसूत्म 
 चष्चययेवान्ञनसम्प्युक्तं ॥ [त 

। 9 ्बणदौनां सिद्धिपर्य्यन्तमिति ष्च, | | ५ 
‡ आषठतिरिति वाचय इति खं। 

` ‡ ्योजिकेतियाषाटः। ` ` 

इ दरटडारमिति पाठः... 



पनपरः = अणुमाव्यम् । 
 -श्त्यादिरूपप तदाहत्तिमेव फलसाधकतेनाह । भत दृष्टा- 

न्तेतनापि . टषटदारकत्वं . खवणदटौनां सूच्यते अश्मा वारे द्रष्टव्य 

दतिपदेन अवणशदौनां फलातकं दशनं -पूव्वसुक्त खतव्यो 

मन्तव्य इत्यादिना तत्साधनानि षात् यदाह तेनात्सनः 

परोक्तमपि त्रानमवान्तरफलरूपमिति भक्तिमाग परमफल- 
खूप्रतत्स्जातोवतवेन च फलमध्यपात्पेवेति चुत्यभिमतमिति 
"त्रायते । तेन सूचक्तदपि- फलप्रकरणेऽपि साधनविचार चका. 

रेति निगृढाश्यः। तथापि याब्दैक्रमादाथक्रमो वलौोबा-. 
 नितिन्यायात् द्रष्व्य दति पदस्य पञ्चात्सम्बन्धे तूक्ररौतिनाव- 
सर प्राप्नोतीति प्रक्लतविचारश्य फलप्रकरण्सङ्तत्व^मापत- 

तौति प्रकारान्तरण सत्राघ उच्यते | भराठत्तिरसज्दुपदेणात्। 

तिहि कंञ्चन्नानभक्तीः सात्तात्यरम्यराभदेन युरुषाधे साध, 
त्वेन होनमध्यमोत्तमाधिकारिणः प्रति कत्तेव्यतवेन प्रतिषाद्- 
यति! तत्र तेषां खरूपं ठतौयेऽध्याये बादरायशेन प्रति- 
पादितमय तुरोयेऽध्याये तैषीं फलं चिन्तयते । तचादौ कच- 
मर्मस्य फलसुष्यते । श्रानभक्सोरेव क्रमेणोत्तमाव्यत्तम- 
फलकत्वमतस्तत्साधनत्येनेवं तत्कत्तेव्य न तु खातन्ोणेति 

भन्नापयितु श्राह्वत्तिरितिः। कञ्ममागस्याहत्तिः पुनजफल 

तदेयसक्ठत् ददं पदमादत्योभयच्रापि सम्बध्यते। तथाचात्र 

प्रमाणापेच्तायां तदाद डेतुतेनासक्षदुपरेशदिति। खतो क्श्म 

मागं पुनजंन्मास्कछलदुपदटिश्यते यतोऽन्यया सकछदुपदेगेनव 

 . तदवगरेऽप्यसक्लदुपदेगोव्य्थैः स्यादतस्तधेव्य्ः वाजसनेयि- 
_ ~

>

 

` # फप्करणपतलमिति बा पाठः । 



२७ अदुभष्यिम्। (भ्व गास 

 आशखा्यां प्ते 'एवभेवायए ` रौर प्यतमम्योऽ्गभ्यः संर 
सुष्य एनः प्रतिन्यायं परतियोन्याद्रवति पाषावैवैति। ` तकवे 

 युंनसतेनः प्रथातेनेधः भक्षा, निषृक्रामतीव्युयक्रभ्यं पद्यते तं 
विदाकणो समन्वारभेते ` पूर्वप्रज्ञा तेति तचेवेतदनुपद- 

मेव तश्रया टयजंला य॒कषेत्य पक्रम्य पद्यत एवमेवाय पुरष ददथ 
शरोर निहत्याविद्यां गमयिव्वान्यनवतरं कल्याएतर९ रूपं ¦ 
तुते पिन्यं वा गान्धव्व' वा ब्राह्म वा प्राजापल"वादहैवं 
चा मानुषं वान्येम्धा वा भूतेभ्य दूति। तनेवाय्रं पथ्यते 1 

आष्यान्तं केच णस्तस्यं यत्कि करोत्ययं । 
` तखल्लोकात् पुनरेत्य लोकाय कन्धरे ॥ हंति . ` 

प्रच हत्न्तरमाह। लिन । वेदानुमापक्लन सति 

सिद्गमिद्यव्यते। ए च भगवरोतास जैविद्या मामिद्यपक्रय. 
पयते । ` 

॥ . एवं वरयोधन्धेमतुप्रपतरा 
गतागतं कामकामा लभन्ते । द्रति 

 मात्रह्मभवनाक्लोकाः पन- 
रावत्तिनोऽजुन ! इस्ति 

थवः यथाकारौ यथाचारौो तथा भवति सा्ठकारौ साध ष | 

भव्ति पापकारौ पापो भवति पुषः पुष्ेन कमणा भवति 

पापः पापेनेति खतिवैत्तमानजन्मक्णोः पूव्वजन्नसम्नन्ििककी- 

 शमापकल' वदतीति कश्चिणः एुनजंकावश्धकमिति न्नायते। 
एवं सति लिङ्ल्रेन निरूपणादित्यथे; सम्पद्यते । निहन्ति 

प्रीयतेनैव ति षा पाठः| 



प्मप्रदः) . अषुभाष्यम्। 
। 9 [; | © ज 

मार्गीयस्यापि तस्य ज्ञानरेपकत्त तमात न तु जन्मनिवन्तकल् 

मानाभावात् | 

एवं क्चफलं विचा ज्ञानफलं विचारयति 

आत्मेति दप्रगष्छन्ति य्रादयन्ति च ॥ २॥ 

पूव्वीयनिरूप्व्यवच्छेदाच तु शब्दः ! ज्ञानिनी छि भग- 

वन्तमामवेमैवोषासते । तस्या नरन्तच्यऽनेकजन्मभिसतयव तेष 

हदि भगवान् स्फरति । तदा स्डानन्दांशख्याप्याविभांवाद् नह्म- 

भूतः सत्राकलतेनेव ¦ स्फुरितमिति तद्ानन्दाककः सन् तमनु- 

मवति। एवं खितः प्रारथसमाप्तौ देडापगने ततेव प्रविष्टो 

 भवति। एताद्यः सर्व्वीपकारोति पराथमपि तस्म.भगवता 

न्ञानं दत्तमिति प्रबचनमपि तख फलान्तःपातोत्यधिकारि्युप- 

सिते तयवोपदिश्तिच। एतदेवाह आत्मेत्यादिना! उप 

समोपे गमनं प्रवेश दरति थावत्। श्रधवा। ननु चना नभक्योरना- 

वत्तिः . फलमत उक्तमेतेन तु कमत्याश्यन कमणः फलमा- 

बत्तिरिति यन्निद्पितं तत्रेद' चिन्त्यते! नस युनरावत्ततः 

दूति अतिः सव्वेथाऽनाहत्तिमादोत सावधिको ताममरणब्देन 

तनिष्ठस्तिमिव । किमत युक्तं सावधिकोभेवेति। तयाहि पन्न 

कर्म;नैयत्यस्य त्वयाप्यङ्ञीकायत्वात् तस्य प्ररोहकखभावलनात् $ 

तस्य दुरतिक्रमल्रात् तत् फलातुभवस्यावश्यकलात् । अपिच 

 # न जन्मनिवत्तकल्भिति ख । 

+ ब्रह्म सफ रितमिति पुकात्तरसम्भतः पाडः । 

` ‡ पूर्व कनैयलसेतिवापादः। 

६ प्रये हैकलखभावतवात् इति च पुलकानतरे श्त । ` 



० | ्णभाष्यम। [ ४ये खधाधदध ¦ 

थःएनं विदुरिति श्रुतेः सति क्ाने हिसा वतीवाचःश्रण्छ्ी 
नदि ्ट्मत इव्यादिश्युतिभ्यो ब्द्मद्रानासन्भवात्। इतएव 

भक्निरपि प्रव्यक्ता वेदितव्या ज्ञाना विषे सेद्ासम्मवात्। 
किच्च । सव्यैस्य वभो सव्वस्येश्ान इत्यादिश्चुतिभ्यो यस्या 

तारकमाणि गायन्ति # हस्मदाद्यः न यं विन्दन्ति तचखेनैलयादि 
सतिभ्य का प्रत्याशया जौवस्यातिद्धोनस्य तत्माप्ावतएवोप- < 

देणणसम्मवोऽपोति प्राप्ते प्रत्याहामतौवल्यादिना। तुन्दः पूवैः 
पच्चनिरासकः। भचायमाशयः। सत्यमुक्तं भवता तत्रोचते।! ` 
यथाग्ट ह्यतवातिमहचादिधर्मप भगवति सन्ति तथा सर्न्बामतल- ` 
मपि य श्रालमनि तिष्ठन्निव्यादिशखुतिष्वासत्वेनवोक्तेः। सर्वः 

धमांचयलेऽपि यदा यं धश्मे पुरछ्ल्य लोलां करोति तत् 
काय्थमेव तदा सम्पद्यते । हितकारिलसखभावलात् तस्य । 

एवं सति यस्मिन् परुषे यदात्मविन लोलां करोति तदा ख- 
पराघ्यलकूल प्रयलवन्तं विधायाव्ानं प्रापयति । ननूक्त" दुरति- ` 
क्रमः कमैखभाव इति। नैष दीषः। न दयत्ररस्पाक्राय ` 

लग्धमौषघमपि गौरवाय भवति। तेन न तत्निहत्तिर्वी। 
 च्यापाद्नैकसखभावमपि विषमारोविषो तदपगमपटुतरनिगम- 
सङ््मो नपगमयति वा। तथा भगवदपितं तदथच्च कतं 

कमे न कमना्राय भवतीति न वक्त शक्यं कर्ममोच्ताय कर्माणि ` 

विधत्त छगदं यथेति वाक्यात् । श्रस्द्यत्वरद्यतषिरोधापदारसु 
` नौवसामर्यश्वरेच्छाभ्यां पुरैव छत इति नाधिकमत्र निरूण । 
 # इतिशब्दो ₹ईलवर्थे। तथाच भगवानात्मा भवति सर्षां जौवा- ` 

 # गायन्ते इति च पाठो दश्यते । | 
{ पुन्तक्ात्तरे अआ शौविषसिति न ्द्रीतं। 



९ पादः | अणएभाव्यम् । 

नामतो ईतोरुक्तरोल्या तद्लुर्ग्रहेण तसुपगच्छन्ति । ˆ न्नसाग- 

$द्नोक्षतासतवाकलेनेव ज्ञानादुप समौषएव गच्छन्तुप्रलरोत्या 

च्रच्षरातकरो तत्रैव प्रविष्टा भवन्तोल्ययैः।. भक्तिमागऽङ्ञीरतास्तु 

 साचात् प्रकटे यरुषोत्तमे . सति तद्नजनाघेसुम समीपं गच्छ- 

न्तौद्यर्थ; । एवं के षोक्तिरियनिति ज्ञायते, सम्प्रदायानुठत्ति- 

रथि भगवदिद्कितेव्येताद्णः सथं येन मागण फल प्राप्तास्त 

मागेमन्यानपि गाहयन्तुपदेनेर्ोभयतःाप्यालत्भमेव डतर 
न्यया आत्मारामस्य सन्यनिरपेचस्य वकर एासम्धवेन मो चमागा- 

प्रसिदिरेक स्यात्| तस्मात् स्वया ्ननाहत्तिरेव खुतल्यभिमतेति 

ज्रेयं। | 

 नन्वालत्ेनोक्तिरुपासनाथंति नोत्तं साधौय इत्यत् उत्तर 

पठति 

न प्रतोकेन हि सः॥ 8॥ 

चतद्धपे तच्च नोपासनं हि प्रतोकमिलयच्यते। तथाच ताद 

शेन तेन स मोक्तोन भवतौव्यथः। शुतिसिदत्वात्रास्ति मोत्त 
दूति न वक्तु शक्यमिति भावः अथवा । ्राललेनोक्तिसपासना- 

यंति बद्न्वादौ वक्तयः फलाघेभेव तत्! फलच्च श्ुल्युक्स्तव्रबेश ` 

एवेति ल्रथापि ब्राच्यं। एवं सत्यादौ नमागऽनुपपत्ति- ` 

माह । न प्रतीके अनामभूते न्नानिनः उपगमः पूर्वक्तः प्रवेष: 

 स्मवतोति शेषः। भक्तिमागेऽपि तामाह नहिसद्ति। न 

दि प्रतीकोपाखनै सः लोकमेदप्रसिद्धः परषोत्तमोऽस्यपास्यलेन 

शेन ततुप्राकच्ं स्यात् तदुपगमनच्ेलघः। एवं ज्नानभक्योः. 
 फलसत्ता साधिता. 62 



दे ` ` अणभाष्यम्। = {ण्ये ज्यावर 

, ननु सः खच्विदं ब्रह्म भालेवेदः सव्यैमित्यादिद्ुतयः सवत 
 ब्रह्मटृरिं सुक्तिसाघनत्ैनोपदिश्न्ति। सा च प्रतोकासिरकवेति 

कचं प्रतौकोपासनस्य न मोत्तसाधकत्वमिति प्राप्त उत्तरमादह। 

्रह्मदश्िर्त्करषात् ॥५॥ 

स॒व्मेव्र ब्रह्मटृिन प्रतौकाल्मिक्ा सन्नस्य वस्तुतो ब्रह्मामक- 

तरात्! साच नोपदेग्साध्या श्रतो नोपदिश्यते किन्न व्यति । 

सा लधिकारोत्क्षांत् सत्रएव भवतौति प्रतौकोपाखनस्य न 

सुक्तिसाधनत्रमिति साघक्त'। एतदेनोक्तमनेन सूतेण । 

अआदिल्यादिमतथश्चाङ्ग उपपत्तेः ॥ ६॥ 

कान्दोग्ं अय होवाच सत्ययज्ञं मौलिं प्राचौनयोग्य 

कन्लक्षमाव्मानसुपास॒ द्ल्यादित्यमेव भगवो राजत्रिति होवा- ` 

चेति रथ होवाचेन्दरयन्नमित्यपक्रम्य कं त्वमावमानमुपस्युद्ति 

वायुमेव भगवो राजन्निति हो वाचेति एव्ञेवाय प्रभेदेन वत्तः 

भेदेनाकाशपःप्रतय श्रालल्ेनोपासनाविषया उक्ताः| तत्रै 

वासौ वा श्रादि्ल्यी डदैवमधिल्यपक्रम्यान्तं पद्यते य एतमेवं 

विदानादित्य' बद्धीत्यपास्त इति । शरचेदं चित्यते । चत्र प्रतौ 

कोपासनलमस्ति नेति। भस्तोति पूव्वः पत्तः! तथादि स 

गस्लिरं ब्रह्मेति श्तौ स्ैमन्द्य ब्रह्मल' तत्र बोध्यत इति । न 

कचित् प्रतोकोपासनमस्तीति चि पूर्वैः निरूपितं । तीतः 

` शुतिभिः प्रल्येका तत्लेनोपास्यत्वेनीक्तया नोपपद्यते । ब्रह्मण एकवा 

 देकप्रकारकेनैवोपासनेन सर्वेषां फलसिद्धेः एक् एयगुक्तौ गोर 

। क किंलमितिवापाढः। | 



वात् प्रयोजनविशेषाभावाच । ताडयाधिकाराभावात् प्रधक्- 

तदुक्गिरिति चेत्र सवत्र सदा तद्भावना तथानुभव्च्यापि सन्- 
वात्। एवं सति वस्तुतः सर्वस ब्रह्मत्वं नाभिमतं किन्तु यथा- 

दिद्यादरौनां तत् तथा# सव्दस्यार्पौति प्रतीकौपासनत्वमेव 

सव्व तेनेव फलमिति प्राप्तं प्रतिवदति! भदिल्यादौ याः 

त्रह्मतलमतय उचखन्त तासु साकारस्यव ब्रह्मणि व्यापकत्वात् 

तख प्रव्येकमम्यङ्सुपासितं फलदमित्येकेकाङ्गविषयिखस्ता 

विधौोयन्ते! उपपन्नं चेतत्) नहि साकारव्यापकन्रह्मणोऽङ्गः 

न ब्रह्मातो न प्रतोकोपासनत्वं तत्र। श्रपरच्च।! भसौवा 

ादिल्यो देवमधिल्य॒क्ता तख प्रतिदिक्रश्मौणं छपावलोकन- 
रूपाणां मधुल निरूप्य तद्यत् प्रथममख्त तदसव उपर्जौव- 

न््यग्निनासुखेननवै देवा श्रयन्ति न पिवन्तौद्येते टेवा्रखतं 

दृष्यट्प्यन्ति त.एतदेव रूपमभिसं विन्तये तस्माद्र पादुच्यन्तौति 

पद्यते । तथाच द्येनमातरेणन्यध्मनिद्त्ति्तस्यवं खतन्वपुस्- 

षाथत्वन. .ज्ञानमतिश्यितस्नेहजविगाद्रभावेन तच्रव लयः) 

 प॒नस्तदशेनानन्दानुमबायं' भगवानेव कपया पुनः पूव्वभावं 

सम्प्रादयतोति तस्मात् रूपादुद्यश्चतत् सब्ब भगवदङ्नत् 

एवोपपदयत इत्यपि हेत्वभिप्रेतोऽर्थोज्ञेयः। नदि प्रतौकल्वे इट् 

सखव्वे' सम्भवति । मक्तिमागीयलादस्यायस्येति भावः! बह्गानां 

` भगवत्स्सरूपाव्कत्नक्यमिति ज्ञापनायेकवचनं । एतेनः 

स्वरूपस्यैव पफललसुक्त' भवतोति सुखः सिद्वान्तः सूचितो 

 मवति। 

- # तथा तधा सन्नैखापीति बा फ्रठः} 



` रष्र अणुभाव्यम् } = [भ्ये बषास 
आसोनः सम्भवात् ॥ ७॥ ` 

पूरव्वसुतेण ध्ममात्रस् फलत्वसुक्ता श्रना धश्चिणः एतद ` 
 तद्माघनघ्यादह। सम्भवात् उन्करस्ेद्यमकसाधनसय समवा । 

तद्धौनः सन् तदग्रश्रासोनो भगवान् भव्रवि। एतेन भक्ब्- 

 तोक्ना। एवं बदहिःप्राकग्यमुक्ता पान्तं तद् 

ध्यानाच ॥ ^ 

भावानौत्क्यद्पारया व्यभिचारिभावात्मकसततस्तिरप्. 

ध्यानादपि दि प्रकटः सन् भास्ीनो भवतोत्ययैः। तेन खथ 

` सुत्तं भवति! एवं भक्तेच्खयेव स्वरूप प्राकच्यमिलुक्घा सौदा. 
नानिष्करणमाविष्करणश्चापि तदिच्छयेवेत्याह । 

अचलत्वच्छापेच्छ ॥ ९ ॥ # 
भकतेच्छामपेच्याचललं चकाराच्चलत्मपीवय्धः। 

सरन्ति च॥ १०॥ 1 

केचन भक्ताः खदूपनिरपेदासत्स्मरणजनितानन्देनैव रिक 
 तापवरगान्तफला भवन्ति । चकाराच्छूवणकौत्तनादयोऽपि सदु 

चयनते) तदुक्त'। भथ वाव तव मद्धिमाख्ठतसमुद्रकि्षाः 
 सललललोढ़या सखमनसि निषन्द्मानानवरतसुलेन विस्मारित 
 ष्ष्टशुतसुखलेश्ाभासाः परमभागवता द्रति। श्रथवा षह 

भक्तप्राधोन द्रत्यादिरूतिः पूवैक्ते प्रमाण्तेनोक्ता। ` 

यचकाय्यता तच्राविशेषात् ॥ ११॥ 
भयदं विचाथते। बहहिराविभावो चेभ्योयेभ्यद्रातसषः 

न्तेषाञ्च भिघस्तारतम्यमस्ति न वेति! तत नियमा, 



र्म पादः ] | अभाग्यम् । ५. 

यच्च भकतषेकायताः भगवत्सरूपे प्रकरटएवैकस्मिन् ग्रादक- 

चित्तधारा नत्न्तबेहिविक्ञानं तच्रोभयोरन्तःपश्यतो बहिः- 

| पश्यतश्च भावे भगवत्सखरूपे च विशेषाभावात्र  तारतम्यमस्तो- 

त्यथः । 

आ प्रायणात् तचापि हि दृष्टं ॥ १२॥ 

 उकषेऽयं एवायं संण्यः । अन्तः प्राकच्यवतो चदा बह्िःसंषे- ` 

द्भै सत्यपि पूर्व्वलुभूतभगवत्खरूपानुभवस्तदा पून्वेमन्तरन- 

 भूवमधना बदिरलुभवामौल्यनुव्यवसायो भवति नवेति । 
तच वैलक्तण्याइववितुमह तोति पूव्ैः पचः । तत्र सिदान्तमाइ । 
श्राप्रायणादिति। ओभागवते। भरायणं हि सतामहमिति 

 भगवदाक्यात् प्रायणश्ब्देन खतःपुरुषाधत्वेन प्राप्य परमं पार- 

 दस्ौकिकं फलमुच्यते । तथाच तन्मयांदौक्षव्य तस सेबावखा 

सावदिको न तु बहिःप्राकय्येऽपि बदिष्टानुसन्धानभमिल्यथेः। 

ततस्तस्य तच सायुज्य भवति न वेति संण्ये निखयमाद।. 

ततापि प्रायशेऽपि प्राप्त तस्य प्वैवत् प्रभुणा सममालापाव- 

लोकनश्वौचर णनलिनसखशीदिवं दमेव फलं न लद सायुच्य- ` 

मिवयर्घः । यतः शद्धषुशिमार्गेऽङ्गीकतोऽन्यधा पूव्वोक्तमाव- 

सम्पत्तिः कथं स्यादिव्युपपत्तिहिं ब्देन सच्यते। एतच्च 

 तहतख तु नातद्भाव इत्यत्र निरूपित । भ 

तदधिगम उन्तरपव्वाघयीरद्षविनाश्ये 
तद्वपरपदेशत् ॥ १२॥ 

 . अटिमा्गीवभक्तस्य फलं निरूप्य मव्याद्ामार्मौयस्य - तस्य 
फलं चिन्त्येते । तत्रं ठु ज्नानपूष्वैकलवं भक्तेरावग्यकं कख मव्य 



2८४ अरणमाष्यम् 1 [ शष बध्याख ` 

दाया अपि खकलतलात्तामनुक्लह्यव भगवता फं दौयते । । 

ठच्च नाभुक्तं च्ौयके ˆ तद्धोमानुक्ूलकमण सखसजातोयतत्- । 

 सन्तानजननादनिमयौच एव सन्वैख सम्मदययते । नच प्रायञ्त्त- 

वजन्नानस्य कमनाशकत्व वक्त शक्य तदहत्तस्य तद्द् रेनाविदि- 

तत्रएत् ! तथाकथने चाग्योन्याखयः । दुरितस्य चित्ताशदिरेतु- ` 

तेन तन्नाशे ज्ञानोदटयो यतोऽतौमयाद्ामाग सुंकतिंरनुक्तिषिष- 

शेति भास उच्यते। तदधिगने ब्रह्मन्नाने सति तजन्ञानखभावा- 

देवो चराचस्यारेषोऽसम्बन्धः' पल्वस्य तख विनाशो भवतौ- 

र्थ; । अतोत्तरस्योत्मत््याक्ञेष इति नाथस्तस्यात्न्धबोत्पत्त | 

सदतिरिक्तस्य पेषस्याभावादतोऽनुत्पत्तिरेवाधः । नव मया- | 

दामा मीयल्लभङ्गः । साधनं विनः स्रखरूपवलेनव काच्यकरशे 

दि पष्टिरिद तु नियतकमविरोधिलखभावेन ज्ञाननव तथा 1 

सम्ब्तः। अतएव तद्यधेषौकातूलमग्ना प्रोतं प्रदूयेतवं हास्य 

स्वं पामानः प्रदूयन्त दति चतिरग्निदृष्टान्तमाइ । रतिरपि 

यथेरधासि समिद्धोभ्रिभ सखमसात् कुरुतेऽच्जन । 

ज्ञानाग्निः सव्वेकर््ाणि भख्मसात् कुरुते तया ॥ दरति 

सनं पाप्मानन्तरति तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजतं 

इत्यादि शखतिभ्यस्त्लरयापि न तद्धोगनियमो वक्तं क्यः! एतै- 

। । | नाभुक्तस्याचयाद्धागे च॒ क््प्रीन्तरजननान्मो्तासम्भव इति. | 

निरस्तं षेदितव्य'। न चान्धोन्याख्चवः। अनाद्यविद्याजनित- ` 

 संसारवारुनास्िकादिसा।! साच गुरूपसन्तिश्रवणमनन- ̀  

 विष्णुप्रासनादिरूपया ज्नानस्नामन्रच नाष्यते। श्रविया पर् 

नानेन नाष्डत इति क तद्मसङ्गः. ज्ञानसासथ्या बलि्ठलात् 



ध्मप्रद्ः। अताभाध्यम् । ` 

 कश्षलो दुव्येलत्रात्र तत््रतिबखकलमितिः क्नाननाश्यत्वब्रोधका- 

 श्युतिखतिमता लयाप्यलेकाय | इममेव ₹ईतुमाहाचाय 

स्तद्दपदेशा दित । 

दरतरस्याप्येवमसंश्षेषः पान त्॥ १8६॥ 

पापस्य णस विरोधित्वेन शास्तोयज्ञानेन समं विरोघो 

भवतु नाम धम्मस्यातयालें नाविरोधएषेत्यारड्मनिरासाय 

 पू््ैन्यायातिदेणमादइ । इतरखख पुष्छस्याप्यव । पूल्वख्य नान 

उत्तरद्याद्धष इत्यर्थः  अ्रतिदेशद्धेतुरपि सएव ज्ञेयः । ताहि । 

उभेउ हवेष एते तरति । क्षोयन्ते चास्य कर्ममा रौति सामान- ` 

वचनात् ज्ञानागिनिः स्व॑ कर्णोति स्मतौ सव्व ब्दा तथा । 

अथेदं शड्वते। मर्य दामागींयत्रात् ज्ञानानन्तरं भरत- 

वल्सक्कदोषेण भगवन्नावाचुगतौ सङ्गजदोषोत्पत्तिवदग्रे विदित- 

 निविदकम्धणोर्यत्पत्तिषैक्तः शव्येति ज्ञानस्य न सत्वसना 

कर्धविरोधिलमिति तत्र निणयमादइ। पाते भक्तिमागं भगः 

वह्ावाचप्ति; पात इव्यच्यते। तुरप्यथं। पपिरब्दे वाच्य 

` व्यवच्छेदाधकतुषब्टो च्याऽख्िन्ाग पापस व्यवच्छदएव । न 

 कदडदिचिन्मत्पय इति वाक्यात् । परन्तु मर्ययादरामा्गोयत्वात् ` 

प्रारथभोगाये' प्रभुखेत् तया करोति तद्वाव पूणं सति तडोगोऽ- 

सम्भावित इति तदेवं भवतौति व्यासाभिप्रायो ज्नायते। 

तथाच तस्िन् सत्ययत्तरस्य कथ्मेणोऽसंश्षष एवेव्यथः । पूव्वल 

` एवन्नेवाश्चेषशब्दस्य व्यत्पत्तेः। भरतिदेश्खेवं पद नव प्राप्त सर्वैः 

| र तत्तव्प्रतिबन्धकेलनमिति पुस्ठकान्तरसस्मतः पाठ, । 

पन्न नानाख्रलमिति ख 

~ -.8€.. 
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सूत्रं तत्परतेन व्यास्येयं#। पात्तरब्दस्य टेडपातं तुशब्दस्याब- - ` 

धारणम मुक्ता देप. मुक्तेरावश्वकल्ावधाररं वाक्याथ दति ` 

 चोक्तिनं साधौयसी। सुतिप्राप्कपदाभावात्। भोरैन त्तरे 

 च्षपयिलाऽय सम्पद्यत दत्यग्रे वक्तन्धत्वाच। ४५ 

अनारब्धकाय एव तु पुव्तं तद्वचः ॥ ११५॥ 

ननु देहस्य कञ्मजन्यलात् तन्नाशे तत्राश्यावश्यकलात् ` 

ब्रह्मविदः प्रवचनानुपपत्तिः। एवं सति ब्रह्मजिन्नासोगेरूप- 
सच्यादिसाधनासम्भव श्राचाथवान् पुरुषो वेदेति खुतैस्तद्- ` 

भाषेन ज्ञानमार्ग च्छेदेन सुत्च॒च्छेदप्रसङ्ग इत्याशय समाधत्ते! ` 
पूज पूव्ैसूत्राभ्यां ज्नाननाश्तरेन ये प्रोक्ते पापपुष्ये ते नाभरेषे 
किन्लनारब्धमोगायतनलच्णं काय्य याभ्यान्ते एवैव्यथः। ` 

नन्वितरनिरपेच्चं दि क्नानं ख्वग्क्तावाद्मिरेधदूव कर्णि 
ददतीति पूरववसुक्तं तथा सल्य्ेषभेव तदडतौति वकल युक्तं नतु | 
सशेषं श्रकेरविशिष्टतवात्। नच कद्यनाशेऽपि संस्कारवभ्रात् ` 
कुलालचक्रश्रमिवत् तदाखनावशादेदादिसत्तया प्रवचना- ̀ 
दय॒पपत्तिरिति वाच्य । ज्ञानस्य सन्व॑तो ब्लवत््रात् सवासनं ` 

त्य नाश्ननात् । नदि मदाश्लिनिपाते चक्रभ्रमिरतुवत्तितुं 

` ` शक्तोतीयागद्यारकार्ययी दहने हेतुमाह । तद्वधैः। तत् 

 न्तानेनार्थकाव्यदहनं यत् तदखिलकारणकारण्त्रेनाखिलख 
` पूढयैविधिरूपभगवदिच्छालचणाद्धेतोरिलयैः। थच तस्यापि दह- | 

नेच्छा तच तथवेति निगूद्राश्चयः। पतएवाग्रं तथा वच्छते। ` 

|  # तत्परलेन न व्याख्ये धमति ख' । . 



१ धादः। अणभाष्यम् 

अतएव श्ोभागवते खगदारकाभाशेन खारव्यकम्मणा योमा 

 रश्नणतो विस्तरत इति ,। उपभोगेन कश्मरब्धं व्यपनयनच्रितिच 

भरतं प्रति वचनं. गोयते। एव सति मणिमन्तादिप्रतिवदशक्र- 

 उभरेरिव ज्नानस्याप्यदाहकत्वे न काचिद्धानिरिति सखव्वमनवद्य । 

द्च्छाप्रतिबहतादृषायां न प्राचोना दण्णस्तोति तदव्यवच्छेद्- 

ज्ञापनाय तुशब्दः! एतेन मगवद्गावेष्य सर्वतो वलवच्वात् कथ 

लस्य पात इति र्धा निरस्ता । भगवदिच्छाया मूलकार तव 

नोक्तेस्तस्याः सर्वतो बलिष्ठत्वात् ! ` तथेच्छा च खकतमर्यर! 

पालनाय पुष्टावङ्गोल्तेन तथेति सव्वैम नवद । ( 

अरिररोचादि तु तत्का््यीयव 
तदशनात् ॥ १६ ॥ 

१ ननु प्रारब्धं हि प्राचोनं तन्नाथाय तद्धोगएव कत्तव्यो ब्रह्म 

विदा नतु विद्ितमन्यदप्वश्रिदोत्रादि प्रयोजनाभावात् । हश्यते 

च तादृशानां तत्करणमत उत्तरस्य कम्मणः संसष वश्यक 

 इत्याणड्य तव्मरयोजनमाइ । ठु शब्दः शह्लव्युद्ासकः। श्रग्नि 

दो त्ादिविदितकम्मकरणं तत्काय्वायंव । मोगकार्व्यय प्रारब्ध 

नाशावरषेल्य्थैः । येषां अग्निहोचादिकारकं प्रारब्धमल्ति तरेव 

 _तद्गाशय भोगवत् तदपि क्रियते नत्वतादृश्यतएवनसनकादौनां 

भवति साठकषारौ साुभेवति पापकारौ पापो भवति ख्यः ह 

` एखेन कचणा भवति पाप पापेनेति शतिः पूर्वकश्चपोऽत्रिम- ` 

 कारमहेतुल्वं दभेयतीति नानुपपत्तिः काचित् । केचित्त ज्ञानस्य | 

# तथेवेति इति.ख ) . . 



 अणुभाध्यम् । { श्ये अध्याय 

यत्काय" तदेवाभिदोतादेरिति तत्काथायेति पदस्या वदन्ति! ` 
सनसाधुः। तदधिगम इत्युपक्रमात् ब्रह्मविदः प्रारमालक्ष- ` 

9 < ८.९ =, ॐ «^ 
प्रतिबन्धनाओे मोर्तसख पूव्वक्ञानेनेव सम्पत्तेः क्चणो बेयर््या- 

 पातात्। तमेतं बैदातुवचनेनेत्यादि श्ुतिदर्भनं दभनपद्ं 
इत्यपि पूवव विरोधा दुपैच्यः । 

अतोऽन्याऽपि देकषामुभयेः॥ १७॥ ` 
, तदेवं पूर्वसूचचतुषटयेन मर्ययादामार्गीवमच्स्य मय्याद्- ` 

तरेव सुक्तिप्रतिबन्धसम्भवस्तचैव तन्रार्येति निरूपितं! श्रध 

य॒रटिमार्गीयस्य विनेव भोगं प्रारब्ध" नश्ति नवेति विचा! 
च भोगीकनाश्यखभावत्वात् तखन त विनाऽख्यापि तन्न्च- 

तौति प्रासे नियमाद् । एकेषां एषटिमामींयाणं भक्ताना- 
सुभयो; प्रारव्याप्रारव्धयोर्भोगं विनव नाशो भवति। कुत 

एतत् तत्राद । अतः श्रुतेः कश्चणो च्ाननाण्यत्वनिरूपिकाचाः। 

ब्रह्मविद्एव प्रवचनादिनिर्प्रणेन तदनाश्वप्रारब्धाख्यकयी- 
केपकशुतेखान्यापि युतिः पयमते। तस्य पुच्रा दावसुपयति ` 
सुषदः साधुल्यां दिषन्तः पाप्रकत्याभिति क्ञानभोगाभ्यां कम. 
नाशनिरूपकयुत्यास्याः च्युते किंरोघपरिदाराथावभ्य' विषयमेदौ ` 

वाद्यः! नच कास्यकद्ैविषयेयं श्रुतिरिति वाच'। तद्धि- 

गम उन्तरपून्वीघयोरखछेषविनाशाविति सरतेशितरस्याप्येवभिति 
 सूवावयषेन चाविशेषेणारव्यातिरिक्तकश्रणोरखिलयो्नीशनिरु- ` 
 प्रणात्। पापकषत्यायां काम्यवासम्पवाच। तस््राद्वयतुगरह- 

` भाजनस्य भक्तव्य सप्रासिविलम्बमसदिष्णुभेगवानस्य प्रारभ 

भेतत्सम्बन्धिगतं छत्रा तस्य तेन भोगं कारयति । प्रारयं भोगकर 



श्म पादः | ` अणुभावष्यम् । 

नाश्यमिति खक्ततमर्यौदापालनाथ न नारयति। न च तयोर- 
सत्तेतेनाक्षताभ्यागमपरसङ्गन च नेवं, बक्रसुचितमिति वत्य । 
ईण्वरलेनान्यथापि करएसम्भवात् ! मथादाविपरौतसखरूप- 
लात् घृष्टिमागस्य न कादनावातुपपत्तिरभावनोया \ तखा अज्र 
भूषण्लात् । अतएवैकेषामिति दुखंभाधिकारः सूचितः! 

यदेव विद्ययेति हि ¶ १८॥ | 
नलु यदेव विद्यया करोतीति चुल्या वियापूरव्यैकं ककरण 

वौयातिश्वः फलं शरूयतेऽतो ब्रह्मविद्या वतोऽपि तयालवस्योचि- 
तलराक्र्दुत्तरस्याङ्घेष इति यदुक्त तत्रो पपद्यते इति प्रास्त श्राद। 

यदेषेति । हि यस्मादेतोसू्वया यदेव विया करोति यदयोप- 

निषदेति अुतिरेव ब्रद्मविदोऽपि कम्ात्पत्तिप्रसंजिकात्रेनोदा- 

हतासातु न तत्सम्था! तथाहि भोंमिलयेतदन्तरसु्नोयसुपा- 
खोतित्युपक्रम्यं तस्य रसतमत्वं भिथुनरूपत्वमनुज्ञाचरत्व' तरयी- 

 प्रहत्तिहेतुलच्च निरूप्यैतदग्रे यदेव विद्ययेत्यायुक्तेति खर्षै- 
तस्येवाचरब्योपव्याख्यानं भवतोलुपसं दारा दुौधोपासनाविषयः- 
मेव यदेव विद्ययेति वाक्यमिति ज्ञायते । वैनोक्तरसतमतादि- 
प्र्ारकोपासनानां मध्ये यदेव विद्या करोति तदेव वौधवत्तर 

भवतीति तदये इति नन्रह्मविद्यागन्धोऽपौतिन सा शङ्गाऽव 

सम्मदतोलयघः। यद्ा। उक्षाप्द्यानिरासायेवाह यद्वेति 
ब्रह्मविचि प्रारग्च्चयायव क्म कुरते तच्छन्यक्ततात् कर्मणः 

सकाशात् सवासनतन्राशनाद्दोयवत्तरं भवत्येषेति नानुपपत्तिः 
। काचिदित्यधंः। यदा । नलु पु्टिमार्गौयय्य प्रारब्धस्यापि भोगं 

 # तघालखोचितात् तदु्तरस्येति ख | 



२८० `  अणुभाष्यम् ¦ - 8्थं जध्यायद्यः 

विनव नाश्च इति ्ुलाऽसम्भावनां कुव्वाणं प्रति केसुतिकन्यायेन १ | 

तत्मरिहारमाह ।. यदटवेत्यादि । जोवनिष्ठा विद्या हि भगवद्. ` 
ज्नानश्क्तैरं्रभूता। "एवं खति . यत्र धनचसम्बन्धिसम्बन्धाद्ये- ` 
भ्योऽतिश्यं कर्णि बदति खुतिस्तत्र साचादशिसबन्धेऽति. ` 
एयितकाथ्थसम्बत्तौ कथमसम्मावनां कत्तसुकितिति निगृह्य. ` 
भ्रयः । श्रतएव हेतुवाचौ दि शब्दः । 

भोगेन वितर क्षपयित्वाऽथ सम्पद्यते ॥ १९ ॥ 

पशटिमार्मोयफलप्रापौ प्रतिबन्धाभावं सो पपत्तिकमुक्ता तत्- ` 

प्रािप्रकारमाह। इतरे भग्र प्राघ्याक्लौकिकदेहाङ्धिन्ने खल- 
लिङ्गश्रौरे चपयित्वा दूरौक्षत्य अरय भगवन्नोलोपयोगिरेह- ` 

पराघ्यनन्तरं भोगेन सम्मदयते। सोऽश्ते सव्वैन् कामान् सह 
ब्रह्मणा विपरथितेति चु्यक्तन भोगेन सम्प्रयत दव्थः 

 श्युल्यथधस्लानन्दमयाधिक्ररशे निरूपितः । श्रलौकिकल' विनीक्त 

` दे विना चोक्तफलप्राेवयैवच्ेद कस्तु शब्दः । 

इति श्रीवेदव्यासमतवत्तिश्रीवकष्लभाचाय्येविरच्ित ब्रद्यस्चष्ण- 

भाष्य चतुधं स्याध्यायद्य प्रथमः पादः समाप्तः | 



दितौयः पादः 

वाङ्मनसि दशेनाच्छन्दाच ॥ १॥ ` 
पूमैपादे लौकिकश्ररीरे चपयिलाऽलौकिकं तब्माप्य- 

फलेन सम्प्रद्यत इति निरूपितं । अथातरेद् चिन्त्यते । भक्त 
स॒च्छप्ररोरख क्षपणं नाम कि तत्सखरूपनाश्नसुत मणि- 

शणेदयञ्चामौकरत्वमिव तद्यैवालोकिकत्वसम्यादनं भग- 
वदनुग्रहादिति। ततीत्तरएव पत्तः साधौोयानिति भाति । 
तथाहि! यथा पूव संसारिणएव जौवस्य तदनुग्रहात् 
पव्यैवखापगमो सुक्तयवसखा रोचयते तथात्रापि वक्तुसुचित- 
त्वात्। न तस्मात् प्राणा उतुक्नामन्त्रैव समवलौयन्ते दति 

श्युतिख्ु जोवस्य सायुज्यपुक्तिकाल्े तव्माणारौनामपि तये- 
वाह । अतएवामर ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्ये तोत्युच्यते । पुरस्य 

 स्योक्तमुक्यभावान्रेयं तदिषविणोति प्राप्त प्रतिवदरामः। ब्रह्मां 

शतेन जौवस्यानन्दामकत्वातिरदोषरखरूपल्वान्नित्यलाच्च टदीषा- 

 णाच्चागन्तुक्रवात् तदपगमे तस्य तथाल्मुचितं प्राणद्यस्तु 

न तादृशा इति तदृशटन्तेनावापि तथाल न वक्त" शक्य"! 
 दच्द्द्रियासुह्ौनानां केकुण्ठपुरवासिनामिति च्रौभागवतवा- 

क्यातच्च । नच लौकिक्रत्वविशि्टदेहादिरतर निषिध्यत दति बाच्य। 

 सामान्यनिषेधै बाधकाभावात्। न च तदनुभेवएव बाधक 

इति बाच्य'। भगवत इव तदौययानामपि तेषां तयाल्े बाधका- 



 अणमाष्यम् 1 ` [ण्ये जधा 

भावात् 1 नन्वागन्तुकतल्मेव बाधकमिति चेत् । मेवं। यथा$ 

नैङण्ठ स्याचरासकलेना नागन्तुकल्रेन . मसग कतन्नताखिलवसु- 
रूपल्येन सामोप्यादिसुक्ति' प्राष्रबतां भक्तानां देषेन्दरियादि- ` 

रूपमम्यनागन्तुकमेव वेष्डप्रासिमत्रेण शदजोवानां सम्पदते ` 
तदौयलेन तव् फलतीति यावत् तथा एरुषोत्तमलौलाथा श्रपि 

रुषो त्तमामकलात् तत्राङ्गोकारमाचेण प्राचोनाशेषप्रावा- ` 

हिकधशनिहततै शदजोवस्य युरुपोत्तमलोलामकरेहादिरपि ` 

तदरौधतेन संम्मयत दति नानुपपनत्रं कि्चिदि्यवहितीऽ- 
वैद्ि । भयभेवाया बाजसनेयिगशखायामथाकाम यमान इल्युष- 

कम्यामकाम आप्तक्रामो भवति न तस्मात् प्राणा उत्राम- 

न््यत्ैव समवलोयन्से ब्रह्मेव सन् त्रह्माघयेतोव्यन्तेन वाक्येन 
निगद्यते । अत्र प्राणशब्देन प्राणाः सव्व॑न्द्रियाणि चोचयन्ते। ॥ 

श्राककामशब्देन भगवदाचकामपदग्रहणेन भक्तस्य सेहातिशएव- 
जनितप्रमुदिरटच्ताच तिश्रयस्तादृशो थेन मरणमेव सम्पथेत यदि 

प्रसुप्राकष्ये चणममि विलम्बः स्यादतो भगवत्प्राकश्ेनेवाल- 

स्ितिरिति ध्वन्यत्ते। भक्तिमार्गे प्राकच्द्यैव परमफ़लवेन 
तदगरनेनापतकामो भवति। ततः साच्तादाकधेषादिकामनायां 
प्राचौनदेदप्राणादेस्तद योग्यत्वात् तै तत्रैव लीना भवन्ति। 

 बहिःप्रकरसेवान्तरपि प्राकद्यादुत्क्रमणभाव उच्यते! अत्मा ` 
तिरिक्तस्य गतिसुक्ता तस्य तामाह । ब्रह्मैव सन् ब्रह्मायेतोल- 

 नैन। उक्तरीत्या रुषोत्तमामकतन्लीलोपयोगिदेहेद्धियादि- 

सम्या ब्रह्मव सत्र तु बरह्मातिरिक्तदेदहादिमानपि। वाष्प 1 

 * ब्यावर वक्ण्यति ष! 
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सन व्रह्म द्वाद छह णवन्लात् ए॒रपोत्तमसररूपं प्राप्ता भवतो 

त्यर्थ; । अन्यया जोवस्य ब्रह्मां एत्वेनानन्दधं सा विभावेन च ब्रह्मल 

प्राणदिलयोक्या तदितरव्यवच्छेदे चानुक्तसिद सति त्रह्मव 

सन्निति न वद्धित्। अ्रतएवेतदयगे स्लोकोक्तिरथ भरवयोऽखतो भव- 

ल्यच ब्रह्म समखतद्ति। खतिधग्यवच्छरोरं डि मत्य तृहत्तेन 

जमेदोऽपि तथोच्यते । तथाचायं पूर्व ताष्ृश्एव। श्रय पुष्टि- 

सौलाप्रबेष्मनन्तरमख्त उक्ररूपशरौरवान् भवति । ततोऽन 

असिनेव शरीरे ब्रह्म सम्यगख्ुते भगवता त्रिथमाण्लोलारस- 

मनुभवतौल्यघेः । भगवान् वाद्रायण दमाभेव च्युतिं विषयौक्षत्य 

तव्रोक्तप्राणणनां लय एकदेबोत क्रमनियमोऽस्तौति संशये 

निरैवमाह । वाद्मनसौति। तच हतुद्नादिति । एतदुक्त 
भवति । भक्तैः सेडामकत्वात् तस्य प्रसुप्राकखखफलकत्वात्तदौत्- 

कश्य तस्यावश्चकत्वादयं मां पश्यलिति प्रसिच्छया तद्धिन् सम्पन्न 

चत्तभ्यां मनसा च तद्रूपादतमनुभवतः स कोऽप्युत्करटीभावः 

समजनि येन प्रभुणा सडह सवदि यव्यापारकतौच्छा समभृत्तत 
तषामसामष्यीदगव्रदानन्दसम्बश्धिमनःसम्बन्सेन तं प्राष्याम दति 

तचव॒सङतासतेनानन्देन सम्यत्रा जाताः भयसेवाराऽनेन 

सूेणाभरिनेण चातएव सर्व्वार्यन्विति सूतेण निरूप्यते । 
द्शनानन्तरमारौ सहसम्भाषणेच्छैव जन्यत इति वाद्यनसि 
सम्पद्यत दति छान्दोग्ये स्म टोक्तं सम्मत्या चादौ सैवोक्ता! एवं 
सति वाद्मूनसि सङ्गता सती भगवद्ानन्दन सम्पद्यत इति 

सूत्राथः सम्यद्यते। दगेनाभावेऽपि वेगवादिशब्दाद्पि तथा 
सम्प्रयत इति ₹हेतन्तस्माइ शनब्दाडेति । 

8 © 
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अतएव च सव्वाण्यन् ॥ २॥ 

अतएव दभन च्खब्दाच हेतोः सव्वाणौन्धियाणि अतु 

सानिष्यात्। वाः पच्ान्मनसि सक्नतानि भगवदानन्देत ¦ 

सम्मदयन्त इत्ययैः। केचित्त छान्दोग्यग्यं वाडूयनसि सम्पद्यते 

मनः प्रारि प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवता वासिति वाक्धं विष- | 

यते नोक्ता सते वाक्यदस्य तदुत्तिपरल वदन्ति । सम्र्तिं तत्रा- 

शरच्च। तत्र साघौयः। तथादि। बाक्यदस्य इत्तिपरलञ्च- 

्धयभिमतं स्यात् सूत्रकारस्तदा तथेव वदेन्न तु तत्सरूपभेव 

वाक्ये । तनििरयाधंमेव प्रहत्तिः सुख्याधेत्यागो लच्णापत्तिषच । ¦ 

देवं मनसोति पदैवय्ये स्यादिषयवाक्योक्तक्रमल्या गानुप 

पत्तिखति । 

तन्मन, प्राण उत्तरात् ॥ ₹२॥ 

ू्वीलतसर्वन्दियवेशि्टवन्मनः प्राणि सम्यद्यतेन तु केष 

तत्र डतुरुत्तरादिति, स यथया एङ्लुनिः सूतण प्रबद्भोदिश् दिग 

चतिला अन्यत्लयतनमलब्ध्वा बन्धनमोवोपश्रयत एवभेव खल 

सौम्य तन्मनोदिशं दिं पतिल्वान्यच्रायतनमलबन्धा प्राणमेवोपः 

सयत दइत्यक्ता तत्र डहतुसुत्तरेण बाक्येनाह प्राणएवन्यनं हि 

सौम्य मन इति! त्माद्धेतो स्तथेत्यथः । 

 सोऽध्यक्ते तदुपगमादिभ्यः॥ ९॥ 

, -सनन्द्रियविरिष्टमनोविशिष्टः प्राणोऽध्यके पुरो हदिग 

प्रकटे भगवति सम्पयत इत्यथः भरत हेतुः उपगमादिभ 

| दति) उपगजाऽभ्युपगमः एथटिमागेऽज्ञोकार द्रति यावत्| तत 

 स्तधेत्यथः स्रादिपदाद्धगवदपौकरणसमथयः सेः प्रभ्बनिहि 
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ताधेत्यागस्तदनुरूपं भजनच । अभ्युपगमे सिद्ध खेहादयोऽवश्य 

भवन्त्येषेत्या्येन तदाद्दित्वसुक्तं। नोदः कतः! मय्यदा- 

मागंऽङ्ञोक्लतानान्तु सुक्तिपयवसाथिखेन सुमुक्ललादुत्करखेदा- 

सम्भषेन प्रसुप्राक्खासम्भवात् खखप्रतो सङ्तलयं शच- 

जोवस्य भगवदनुग्रहेण श्रवणादिरूपया तयाविघसरेहरूपया च 

भक्या सुक्तिः सम्पद्यत इति बह्छेव तारतम्यमिति निगूढाश्येनेद्- 

सक्तं । अभ्युपगमादयनु सु रडको पनिषत्ु पन्ते ! नावमाले- 

द्य पक्रम्य यभेवेष ठते तेन लश्य्तखछेष आत्मा वणते -ततु 

खां! नायम्ाता बलदहोनेन लभ्यीनच प्रमादात् तपसो वाय 

लिङ्गात् । रएतेरुपायैयेतते यसु विरहास्तस्येष आवसा विशते 

ब्रह्मधामेति उक्तं निगमा यं प्रकटयति । 

भतेषु ततघ्नतेः॥५॥ 

ननु मय्यीद्ामार्गोयाषणामप्येवभेव वागादिलय उतान्यधेति 

 सं्रये निणेयमाद। तेषान्ते भूतेषु लोयन्ते नतूक्तरोलया भग- 

वति । श्रत प्रमाणमाह! तच्छरुतेः। यचा पुरुषस्य खत- 

स्याश्चि' वागप्येति वातं प्राणः चन्तुरादित्यं मनशन्द्रं दिशः सोतं 

थिवी शरौरमाकाश्मामौषधोलोौमानि बनस्पतोन् केशा 
श्रु लोदितच्च रेतश्च निधोयत इति छुतेः ¦! नचाविददिषयि- 

सोयं खुतिरिति वाच्यं । याज्ञवल्केपति होवाच यत्रायं पुरुषो 
नियत उदस्यात् प्राणः क्रामन्लाहो नेति नेति होवाच यान्न- 

वलक््ोऽचेव समवलीयन्तं ख उच्छरयत्याश्ाचव्याश्रातोग्धतः रेत 

इति पूव्ववाक्यात्। नद्यविदुषः प्राणानामनुत्कमः। तसुत्क्रा- 
मन्तं प्राणोऽलुत्कामतौलादिद्तेः। नतु यता पुष्यतु प- 
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कम्य रेतञ्च निषोयत द्रवन्ता छतिरविहदिषयिखौति मन्तयं। 
यत एतदग्रे कायं तदा पुरुषो भवतौति प्रश्रे याज्नवलव्यात्त- 

भागग्वां विचारितिमुत्तरमुच्यते तौ ह यदूचतुः कर सेव ` 

तदूचतुरथ द यप्मशसतुः कमी इव त्रशसतुः य॒ष्ठो वे एन 
कष्ण भवति पापः पापैनेति। एतेन कम्म षयसिष्ठतीति 
निरयः सम्ब्यते। एव सति प्राणानुत्रमणोक्तया सङ्ातलयोक्या ` 
च विद्दिषयत्वक्मचावसमैयते। यतस्तस्य वोक्तदयं समवति। 

परगरिमचुलयुक्तकम्मा ख्रयतलच्च ` तस्मिन् विरुदमतः पूववीत्तरविरो- 

धादिषयानिश्ववे प्राप्त प्रतिवदामः। मय्यदामार्मीयविह- 
दिषचिर्येवेयं खुतिरिति। ग्रतएव प्रश्रे क्र तदा पुरुषी भव. ` 

तीलेतावतेव चारिता्यैपि साधारणयरषव्याठ्या मर्यीरा- 
मार्मीयतप्रापकमयमिति पदं तस्यैवोपक्रान्तलात् तधा। 
श्रथिमरिचारितीऽर्थोऽपि तहिषयका † एषेति वुध्यख । ननृत 

बाधकमिति चेत् इन्त श्रुतिशिरःसमाकलितमाकलय । ̀  

मथादामागें हि विधिप्राधान्यं तथैव ततिर्म्ाणात्}। तव 
दयेबं कत एवं फलं दास्ये नत्कषतेऽपौति भगवदिच्छा अतः कय 
प्रधानं! एवं सत्यात्तभागस्यायमाययः। बवागादिरेती$न्त- 

लयेन प्रारब्यस्यापि तदा नाशात् एदं जौवं विधव 
 कदादचित्यष्टौ प्रतरेणयति नेति संश्येन तदायं किं मर्यादा 

मार्गे एबोत पु्टाव्रपि प्रेरितो भवतौति मरशरः तद्ाऽस्यायं 

 -.# विदद्धिषचमारभ्य कम्भग्र लचेयन्तः खपुस्तके नास्ि। 

 † तदिषयवेनिखः। ` 

। ` य किधिप्राधानयात् तवैव निच्धाणात् इति ख| 
` ३ तदायंक् इति द, 
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खेष्रेच्छारौतिमविदुषो दुं यत्वं जानन्तौ खयमेव यदव- 

धारितवतौ तदपि रहस्यमिति स्फ़रमनुक्ता युतिः. पयवसित- 

मर्थसुक्तवतौ तौ हेत्यादिना। अत क्षवद्ं म्यद्ामार्मपरं। 

तथाच मय्यदामागएव तस्य खितिरिष्यथेः सम्प्रयते। सुक्तएव 

भवतीति थावत्। श्रतएव तप्मथंसापि यत दैष्दरलेन सब्यै- 

करणसमर्थोऽपि तदाने तदपेत्तते। अच ₹हेतुल्न मर््यादा- 

मार्गखरूपसुक्तं पुण्यो वा इत्यमेत*। ननु मर्य्यादामार्गोयौ 

भक्तौ ज्ञानी च भवत उक्तनिशंयसतु नमार्गीयविग्रयषएव 
भक्तं ताद्णए्मपि कदाचित् युष्टावपि प्रवेश्यतोत्याद्द्भय तन्नि 

णयमाद । 

नंकस्िन दशयतो हि ॥ ६॥ 

एकस्मिन् ज्ञानिनि भक्ते वा मय्यांदाजियमो न । किन्त- 

 भयोरपि । तच हेतुदशयत इति। यतो यान्नवच्क्यात्तभागो 

 ज्ञानिभक्तसाधारण्येन मय्यादानियमं द्यत उक्तरीत्या तौ 

 स्व्याद्धिना। भ्रन्यथा प्राक्लताङ्गोकारोऽन्ययाः भवेदिव्यपपर्तिहि 

शब्देन सच्यते। पृव्वाक्तपूव्वात्तरखुतिविरोधपरिडहारान्यया- 

 जुपपत्तिरत मूलभिति जेयं । कोचित्तृपसंहतेष॒वागादिषु 
शरीरान्तरप्रेसासामयिको जवः कायं तदा पुरुष इति प्रश्न- 
विषय इति वदन्ति) तत्न साधौयः। तसुक्रामन्त' प्राणोऽनुत्- ` 

क्रामति प्रारुमन्ल्रामन्तध्ं सव्वं प्राणा अनूत्करामन्तोति चुति- 
 भीविरेहान्तरजौोवस्य प्राणनाभिद्धियाणञ्च सहेवोत्क्रमणं 

#* इत्यादिना इति ख 

† प्राक्ञताङ्कीक्नतिरथवा इति खः 1 
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वद्तोति वागादिलियसय ततारुम्मवानोक्तखय प्रश्रविषयव बरत 

श्व्यं। पूव्वंवाक्येऽतेवः समलीयन्त दल्युक्तत्वा चातोऽस्मदुक्तएव 
मार्गोऽलुसन्तव्यः । एतेन नायं परविद्यावान् यतोऽख्तलभेव तत्. 
फलमिति* तच देशान्तर्नायत्तमिवयुत्कम णापेचकम््षयतन्च ` 
न स्यात् किन्लपरविद्यावांस्तस्यासतु ब्रह्मलोकावधिफलमिति 
कम्म ् रयलोत्क्रमगणदिकं षभवतीत्यपि निरस्तं दित्यः! 

समाना चाखतयप्रक्रमादग्टतलच्चान्- 
पोष्य ॥ ७ ॥ 

मव्यादापुध्योनं कदाचिदन्यथाभाव दति यदुक्तं तत्र व- 
पेच्चाथां वसतुखरूपभेव तथेति बोधयितुमाह । समनिव्यादि। 
अच्रायमाश्यः। साघनक्रमेण मोचनेच्छादि मययीदामार्गीया ` 
मय्योदा । विदितसाधनं विनैव मोचनेच्छा पुष्टिमागेमर्यादा । 
तथा सति सरकरूपत्व' तयोयु क्तमिति । एतदेवाह तिः ॥ 

 संखटतिर्जोवानां स्वस्मात् प्रयकलतानामविद्ययाऽहन्तामम- ` 
ताखदौकरणं तदुपक्रम भारम्भस्त' मर्य्यादौक्षतय सुत्तिपथन्त- ` 
सुक्तरूपा मर्यादा समाना सदेकरूपा मध्ये नान्यथा भवतीलयथैः। 
एवभेवानुपोष्य ब्रतमरलाऽखटतत्रमपि पुषिमागे समानमित्यथंः। ` 

~ भतो पौषणपद्मगेषमुक्तिसाघधनोपलक्णं । एवं प्रासद्गिकमुक्रा 

प्रकतं पराखश्यते। सोऽष्यच्च इति सूत्रेण पष्टिमा मौयभक्त- ` 
 सङ्वयतस्य भगवल्येव लय दक्तमक्रमेण तेन मध्यादामागौवभक्त ` 
 सद्धातस्य भूतेषु लयसुक्ता प्रश्नानन्तरं शदचजोवस् तस्य सुक्नि- 

 * ततूफललमितिख। 
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रेव भवतोति वक्तव्य सत्याह सौम्य दस्मित्यादिना खाशय- 
५ गि | 

मन्येष्वप्रकटयन्तौ क यत्रिरूपितवन्ता तत्त॒ दइवचाश्ङ्य 

तयीराश्य निगद प्रकटयति । 

 तदाऽपोतिः संसारव्यपटेश्त् ॥ ८ ॥ 

तदा नित्वलौलान्तःपातलचणपुष्टिमार्गौवसुक्तिदया्यां मर्यादा- 

गगेयाया अपोतेमेक्तेः सं सारत्वाभावेऽपि पुरषोत्तमरभजना- 

नब्टानुभवाभावात् ससार इत्येव युष्टिमागं वच्यपदटेणो यतः 

क्रियतेऽतस्तदभिसन्धाय तथा रत्या निरूपणं । श्रतएव मौ. 
भागवते स्रौ शिववचनं गौोयते 

` नारायणपराः सव्वं न कुतश्चन बिभ्यति । 

स्व गपवगे नरकेष्वपि तुखखयायथेदशिन इति । 

आौभगवद्ौ ताप्वपि देवान् देवयजो यान्ति मह्धक्ता यान्ति 
मामपीति वाक्व म््यदासार्गोयभक्तसुक्तेरितरसाधारए्यसु- 

च्यते। ननु संसारवन्मुक्रोरपि चेयतं यवर तादृशं चेत् पुष्टिमार्मीयिं 

त्त तदा सुकतेः पुरुषाघंल्वाधिकायाः शरुते: प्रतारकत्वमापत- 

तोति तद्ोधकम्रमाणानां तत्स॒तिमातपरत्वमेषेति प्राप्र श्राह । 

खच प्रमाणत तथोपलम्धेः ॥ €< ॥ 

पुश्टिमार्गीवं त्त सच्छं दुक्ञयमित्यथः। अत्रायमाशयः । 

पुशिमव्यीदामप्यतिक्रम्य पुष्टिषु प्रवे तत्त्चमनुभमवविषयो 

भवति नान्यथा । तत्र प्रवेशसत्तिदुरापोऽति्वितालुग्रेतरा- 

साष्यल्रादत उक्तेतरान्नेयमेव तङ्धवति। वैषान्तु सुक्तिरेव फलं 

त्या एषेष्टववाद्रागिणं सखगौदिवत् । इटफलाप्रासतौ हि प्रता- 
रकलमन्यया प्र्त्तिमागोयफलबोधिकाया अपि श्यतेः प्रतार 
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कत्वं स्यात् । दरच्छा चाधिकारानुसारिणौति नानुपपत्रं किच्च. ` 
दिति । नन्वेवं विधायोस्तित्रे किं मानमिव्याकाङ्खायामाह। ` 
प्रमाणत इत्यादि, ,प्रमाणं चति; सातु यतो वाचो निव्. | 
चन्त श्रप्राप्य मनसा सह । भ्रानन्द् ब्रह्मणो विदान् न ` 
बिभेति कुतश्चनेति एत इ वाव न तपति । किमह साधु 
नाकरवं। किमदं पापमकरवमिति श्रत पूव्वाइ न दुन्ञयतल- 
सुत्तरान तत्सत्ता च बोध्यते । ् रन्यया मनसोऽप्यप्रायस्य वेदन ` 
कथनं. विरुद स्यादतो दुत्नयत्वेनव धिग्राहकमानसिदह ` 
तदिव्यथंः। चकारात् तादृशानामनुभवः परिगते । तहि 

` ब्रह्मविद्ाभिव तादृशानां भक्तानामपि सरमार्मोपरेणनं कचित् ` 
शूयेत न चेवमतः पू्वोच्तं न साधीय द्रति भातोत्यव्च्चमाबह्ल 
ततर हेतुमाद । 

नोपमदेनातः ॥ १० ॥ 
उपदेशन तद् स्याद्यदि ब्रद्यविदाभिव तेषां खास स्यात् 

यतस्तेषां विरदिद्श्ाप्रियसङ्गमद्णा चेति दशादयभेव. भवति ` 
नान्या । पूनखास्तख्यास्तिदुःसदहत्वेन सव्कैषां मावानासुप- 
मर्दन तिरोधानेनोपदेशो न मवतौत्यर्थः। सङ्गे तु भतः पुर ५ 

 प्रकटपरमानन्दखरूपान्नगवत एव हेतोरूपरेमोऽन्यखै न मवत. ` 
 च्वधैः। न द्धि भगवद ख स्रवतीति भावः ननु रसोवे | 

सः रसदं द्येवायं लब्पाऽनन्दौभवतोलयुपकगम्येष शधेवानन्दवा- ` 
तौति श्ुतैरुक्षरूपानन्दप्रासौ दुःसदविरदतापोऽशक्यवचनः ` 

 आनन्दतिरोधानएव तक्छ्रवात् । तदधेतोरसम्मवात् सगरे त . 
 तत््राभ्िरेव नस्यादिति प्राक्च उत्तरं पठति।. ८ 
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अस्येव चोपपत्तेरू्मा ॥ ११॥ 
आआनन्द्ासकरसातसकस्यास्व भगवतएव धर्म डउसा विरद्- 

ताप इत्ययः! पिरोधपरिदहारायाड । ̀ उपपत्तेरिसि । इदमुक्तं 

भवति । भगवदिरहस्यासव्ब॑साधारणलेऽपि+ स्थाधिभावानकः- 

रसरूपभगवप्रादुभावेः यखछ+ छदि भवति तद्यैव तदप्रात्तिज- 

स्तापस्तद्नन्तरं नियमतस्तत्मासिश्च भवति न त्वतद्चाभूत- 

स्थेत्यन्वयव्यतिरे काभ्यासुक्तरसस्येवेष ध इति निशीये, 

तस्य वस्तुत एव तथालात् तापोऽपि रसात्कएव । ` 

तिषेधादिति चेन्न शरोरात् ॥ १२॥ 
। ` ननु न पश्यो ख्य पश्यति न रोगं नोत दुःखभिति 

 श्युल्ाः दुःखप्रतिषेषस्ताहे भत्तो क्रियत इति तस्य दुःखत्वं न 

वक्तं शक्यसित्याशड्धय प्रतिेधति नैति! कुतः शरौोरात् । शरोर- 

सब्वन्धिनो इतोयदःखे कमजनितमिति यावत् तस्यव श्जुतौ 

प्रतिषिधानाचातुषपपत्तिटरिल्ययः। एतेन दुःखत्वेन कमन्मजन्य- 

 लाहमानसमपि निरस्त" वेदितव्यं । लौकिकएव दुःखे तन्जन्यल- 

नियमात् । 

संशा द्यकषा॥१२॥ 

एकेषां शाखिनां भगवत्स्वरूपल्लाभानन्तरं दुःखतत्निव- 

५ सन्धसाध्रारणनेऽपौति ख ! 

‡ यस्य दौतिख। 

} ननु प्रपण्यी ख्ल्य.मिति ख । 

$ | दादि च्रयाद्तिख।. 

¶ नानुपपत्तिरिति ख। . 

५ 
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तंनलच णोऽथे; खष्ट' पद्यते । तथाहि । रसोवे सः। रसे. 

वायं लब्धाऽनन्दौभवति । कोद्येवान्यात् कः प्रायात् यदैष 

पराक्राप आनन्दो नर्ध्यात्। एष ह्येवानन्दयाति । भत्र रणा. 
ककभगवत्खरूपलाभे सत्यानन्द वक्वसुक्ता तस्येव जवनेतुच 

परमानन्देतुलं चोच्यते! मरण्ेतूपश्थिव्यभाषे जौवनडतुल 

न वदेतर्। स रसस्तु संयोगविप्रयोगभावाभ्यामेव पूरौ भवलतु- 
भूतो नेकतरेण । ततर विरह तापस्याव्युपम दितेन तदा 

प्राणख्ितिरपिन स्याद्यदि रसासमकी भगवान् दिन स्यादि- 

त्याश्येनाह कोद्धेवान्यादिति। यत् यदि एषः हदि खर 

दूष भ्राकाशो भगवान्न स्यात् कस्तदऽन्यात् ! भरन प्राणे । 
को वा जोवधेन्र कोऽपौल्ययेः। तादृशस्य भगवत्सखरूपाति. 

रिक्तात्र जौोवनसिति ज्ञापनाय सामान्यपदं । ब्रह्यानन्दाधिकं | 

पूणनन्दविरदासत्रमरणनिवारणासामग्य मता हशस्योचितमेषेति 

न्ञापनाय दि ब्दः) तादृशस्य जौवनसम्मादनं प्रभोराव- 

प्यकमिति ज्ञापनायेवकारः । तापामकस्यापयानन्दासकल- 

षेति ज्ञापनार्यानन्दपदं । तदा प्रलापयुणगानादयो पे 

भवन्ति तेऽपि तदर्ीएव । नोलाम्बुदश्यामोऽतिङ्गेवभादु दवा- ̀  

दपगच्छत्विति भावेऽपि हदयान्रापसारयितु शक्य इति ज्नाप- 

नाय चाकाशलसुक्तं । तदनन्तरं प्रकटौश्टय तदन्यः कौ ग. 

= प्रकर्घेण दर्मनस्पष्णीश्चषभाषणादिभिः खरूपानन्ददानेनान्यात् 

पूव्यैतापनिहत्तिपून्यैकमानन्दपूय' कच्वी दिव्यथेः । रस देयं 

 लबध्वाऽनन्दौभवतीति पूव्वेवाक्येनवान्यव्यवच्छैदपून्वेकं भग 

 बद्माप्नेसनन्दहेतुलप्राप्षावपि यत् पुनरादद तत्रापि व्यति- 

 रेकसुखेन तत्रापि जोवनङ्तुत् तदपि सामान्यविगेषाच्या 
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वारदयं तेन विरहसामयिकोक्तरूपएवाय ्युतेरभिप्रेत इति 

निश्चोयकि अन्यथा मरण्डेत्नलुपख्ितौ जौ बनहतुत्व न वद्- 

दिव्यक्ततदवसखापन्रः को उा पुरूषो जोव्ेदिति वायः) 

स्मय्येते च ॥ १8 ॥ 

 भगवद्भावस्य मरणदहेतुल्वे तेनैव च जोवनं तस्य ब्रह्मा दि- 

 दुरापत्वञ्च श्रौभागवते सभ्यते मस्नस्का म्राणा मद्य व्यत्त 

रेष्दिकाः यन्यक्ललोकधम्याश्च मट्घ तान्विभग्यडमिल्यपएक्रम्य 

धारथन्यथ कच्छ्रेण प्रायः भ्राणान् कथच्चनेत्यादि खो प्रभु- 

वचनं । स्रौमदुदववचनच्च 

एताः परन्तनुष्टतो सुवि गोपवद्ो 

भो विन्दएव निष्डिलाकनि रूढभाकः । 

वाक्कन्ति यं भवधियो सुनयोवयच्च 

विं ब्रह्मजन्द्रभिरनन्तकथारसस्य । इत्यादि 

तन भगवतए्व जौवनदेतुल भावस्य च परमपुर्षाय- 

लन्दरापलच्च स्फ्टमवगस्यत। | 

तानि परे तथाद्या ॥ १५॥ 

ननु हदि वदह्िश्च रसालकमभगवत्प्राकव्य तद्श्नजनितो 

विरहभावस्तज्ननितस्तापस्तेन मरणोऽखितिस्तन्निवन्तन तदौत्- 

कथ्यः तदा प्राकव्य ततः पूर्णसखरूपानन्ददानादिक लोकै कचि- ` 

दपिनद््टः श्चुत वा बङण्ड याति कुत इत्यारङ्ायामादइ तानि 

चुक्तानि वस्तनि परे प्रकतिकालादययतौते बङ्कखादष्यत्क्ट ` 

 खौगोक्चलणएव सन्तति शेषः। तच प्रमाणमाह । तचाद्याढ 

श्ुतिः। चग्बेटे प्रयते तावां बासन्युमसि गम्य यल गावो 
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भूरिष्द्धा अयासः । श्चा तदुरुगायस्य छष्णः परमं पद्मब- ` 

भाति मूरि। ता तानि। वां भगवन्तदन्तरङ्गभक्रयोः सख- ` 

नोनि बास्तनि वस्तनि ममध्य प्राप्रमुष्रसि कामयामरे। तानि । 

कानोत्याकाङ्कायां गूढाभिसन्धिसुहाखयति। यत्र खोगोदक्ति 

गावो भूरिहा बह्श्यज्गा सरप्र्टतयोखगा्च वसन्तोति शेषः! ` 

अयासः शुभावद्ा;। तत् उक्तगुणएविश््शिं उरुगोधत दव्यर- 

गाघस्तस्य । रोप्यौ दि सतलं तं गायन्ति। अतएव तदादि. 

भक्तेषु कामान् वषेतौति हषा तख परमं प्रखतिकालाद्- 

तोतं पदं स्थानं भगवती वेक्रुरठं भवति ! त्रैतादगलौलाऽ- 

माक्षेन तस्मादपि परमसुत्छष्ट । श्रत भूमाववभाति प्र्राश्त ` 

इत्ययः । तघापि खटमगोचरो न भवतोति खेदेन श्रहेव्याह ` 

शरुतिः । उरुगियते परं सव्यैत कामवप्रणं भक्तेव्वतेवेति तात् 

सैए वा विशेषणदयसुत्तं । थसुनापलिनतदु पवननिङु्नगह्र- ` 

प्रदेशाद्धिसान्वाद्यातसमकव्वेन भ्रूरि बहूप । तया चताद्शःयत् : 

परमं पद्मवभाति तत्सम्बन्ौनि वास्तूनि कामयामह इति ̀ 

 वाक्यार्चःसस्पययते। ते पदाय इति वक्तव्ये खति तानौलयुक्तिया ५ 

सा विषथवाक्यानुरोधादिति ज्ञेयं पुरुषोत्तमसस्वन्ययानः | 

 तदाकच्चाएनएव प्राकच्छं युक्तमिति हि शब्देन । < 

अविभागो वचनात् ॥ १६॥ 

नतु सौलायाः निल्यत्रेन तन्मध्यपातिनां तदशनं यथा निलय | 

1 ह तथा तादकसधना भावेऽपि निजानुकम्बथा कदाचित् कमपि 

भक्त तत्र नयति चेत् तदा कञ्चित्कालं स्थापयिला। ततश 

*#प्रदा्घादइतिख। 

¶ स्थापथिला तत इति ख-पुस्तके ना । 



रयपादः]  अणभावष्यम् । _ । ४०५ 

वियोजयति नवेति संशयः! तोषस्य  कादाचित्कल्रात् तत्- 
साध्या. तत्र स्थितिरपि तेवैति विवोजयतोति पूवैः पचस्तत्र ` 

सिदान्तमाद। तच प्रवेशितख्य  तच्माद्विभागएव । कुतः ।' 
वचनात्! तिन्तिरौयक्ष उक्तगनन्तरमेव विष्णोः कमणि पश्यते- 

` द्युचा तत्र छतानि कर्मण्यक्घा तदये वदति विष्णोः परमं 
पद सदा पश्यन्ति सर्य दति! परुमोत्तमसखररूपविच्ं 

सूरित्व' तच्च भक्त्येति स्रयो भ्क्राएव तेषां सदा दशेन- 

सुच्यते.। अन्यया -लोलानित्यतेनेव पूरवबैगरम्यान्तत्र खितगवादौनां 
 प्रसुकविषयाणाद्च - भक्तानां सदा तदयनस्य प्रा्षवाद्दिदंन 

 वदेत्तस्मादविभागएव !. एतेनापि लौलानित्यलं* सिश्वति । 

` एतव्यथा तया विदन्मण्डने प्रपञ्चितं! एवं पुटिमार्ोयभक्त- 

ठत्तान्तसुक्ता ज्ानमाीरगोयस्य तमा । | 

तदोकोऽ यज्चलनं तत्मकाशितद्वारो विद्यारामथ्यौत् 
तच्छेषगल्यनसतियोगाच दादानग्रहोतः 

पताधिक्या ॥ १७॥ 

पूव्वं शतेष वच्क्रतैरिव्यादिना मव्यादामागोचस्य वामा- 

दिलय उक्तोऽघुना तस्य जौवासन खत््रमणप्रकार उच्यते। 

स एतास्तेजोमावाः समभ्याददानो इद्वमेवान्ववक्रामतोति। 

खुतैस्तस्यामन चोक् सायतनं हद्यं तदग्रं पूव्वं प्रज्वलति पूछ 

तथाऽप्रकाशमानमपि तदा प्रकाशत इति यावत्| तदा. 

तत् प्रकाशितं ह्रं निगंमनमार्मो यस्य तादृश उत्क्रामति) 

`  % सौला निल्सितिवाचाटः। 

1 जन्वक्रामतीतिख! 



६०६ अणएुभाष्यम् ॥ [{ १ श्याव 

यतः श्रुतिस्तथाह । वस्य हेतस्य द्यस्थाय्र' प्रद्योतते तेन+ 

प्रयेतेनेष श्रा निष्क्रामति चन्वुष्टोवा मूर्ख वेत्यादि! यदय ¦ 
प्येतावत् सव्वैजोवसाधारणं तथापि विरस नेतरवदितर 

नाद्या निष्क्रामति किन्तु शताधिकया एकश्ततभ्या नाद्या ` 

मद न्यः निष्कामति। गतच्छका इद्यस्य नादस्ताां मूद्धानमभि- ` 

निःखतका । तयोष्वं मायन्नख्तत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्कामणे 

 भवन्तोति यतः ुतिराद। अच हेतुमाद हादौनुग्रह्ोत दति . 
 हेलन्तर्मभ विशेषणं । शुद्धां प्रविष्टौ परमे पराद्धं इति श्ुत- 
देदयाकाएसम्बन्धौयः परमाता तदनुग्रहात् तथैव भवती. 

व्यर्थैः! भनुग्रहे श्देतुविदययासामथ्यीदिति। तस्या विद्यायाः 
शेषभूताङ्गश्वता या गतिः प्रनजनरूपा । तच्छेषभरूतैव या भग- ` 
वतृखतिपरम्मया च ताश्याञ्च यो भगवद्नुग्रहस्तन तथेल्ः। 

रम्यनुसारो ॥ १८॥ 

अथ या एता हदयस्य नद्यस्ताः पिद्गलसप्याणिन्नस्िषटन्ति 
शुक्तस्य नोलसयय पौ तख लोदितसयेव्यसौ वा रादित्य; पिङ्गल 
दरलयपक्रम्यामरे प्यते। तमभित श्रासौना भाट्जौनासिमां 
जानासि माभिति। स चावद्साच्छरोरादतुत्क्रान्तो भवति 

 तावन्नानात्यय यच्रैतदश्माच्छरोरादुतक्रामल्यघै तेरेव रभ्रमिभि- 4 

रूह आाक्रमतद्रति। अत्र तमभित इत्यायुकतेः सवबैसाधा- 
 रत्क्रान्तिः प्राप्यते । पूव्यैमादित्यलेनोक्त पिङ्गलस्य रभ्मि- ` 

 भिरूहौकमणच्च तथा । अत्र संग्रयः। भरोकोऽग्रज्वलनादेरितर- ` 

५ तैम पर्ोतिनेति खःपुखके नास्त । ` 



 साधारण्येपि यधा हा दीलु्रदादिलत्षणण गतिर्विंदुष उक्ततया 

रण्ातुसारिलमपोतरसाधारणमुतास्मित्रेवेति ! ततावबधारण- 

माह । रश्ालुरारौ निष्कामत्य वेवेति 1 

निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद् ह- 
 भावित्ादशेयति च ॥ १९ ॥ 

विदुष उत्कमणे ह दौतुग्रहठातो यचा विशिषस्तया कालवि- 

्षज्लतोऽपि विक्ेषो मविष्वतोत्याशक्य तनिरासमाह
। तचाहो- 

राचक्लतोऽयनक्लतो वा स भवेत् तचूाद्यकतो नास्तीत्याह नेति 1 

ततर दतः सम्बन्धश्येत्यादि। अनुयडदेतुष्छतो यः पून्वक्तो 

गल्यनुखति सम्बन्धस्तस्य यावद हभाविलात् तत्काथसानुग्रह- 

स्यापि तथालात् कालस्याप्रयोजकत्वमित्यथंः। श्रत प्रमाण 

माद! दभैथति यतः शुतिः।। तमेव विदित्वा सुनिभेवत्ये- 

तमेव प्रत्राजिनो लोकमोष्यन्तः प्रत्रजन्तोति । खादीनुग्रहस्य 

सुक्तिङतोविद्यमानत्वादयनविशेषोऽप्
यप्रयोजक इत्या । 

अतश्चायनेऽपि दक्तिएे ॥ २० ॥ 

स्षटा्यमिदं । ननु यच काले त्रनादत्तिमिति कालप्राधा- 

न्येनोपक्रस्य 0 

अद्चिज्यीतिरहः शक्तः षरमासा उत्तरायणं । 

ततर प्राता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदोजनाः॥ | 

इति भगवद्ाक्यादबरह्मविदोऽप्यु्ञकालापेचा 
स्तोव्या अ दध विषय- 

सदेन समाधत्ते! | 

# यी विष्णेष ईति ख । 

† दश्प्यति गतिरिति ख । 



योगिनः प्रति स्येते सत्त चेते ॥ २१॥ 

 न्नानमागीदयोगमार्गो दि भिन्नः) तथाच योगिनसुरिश्यैव 

कालविरेषस्य गतिविशेषदेतल सखवधते न तु ज्ञानमार्गीवय 

शोतस इतरनिरपेचल्रात्।- न च योगसास्ये रपि रते एति 

वाच्यं । यतः स्मच एते । चोदेलयं । एते योगर्सास्ये । धद्नि- 

तिर्थमो रसातरिरिति वाक्यदयोक्तगतोवा। ददन्तु श्रुत॒क्त- 

देवयानप्लयानातिरिक्मागमभिप्रत्य समाहितं ते एव 

चेद् ाणयुच्यते ब्दभेरन तद्ए न विरोधः 

इति श्रीकेदय.समतवत्तिश्नो बल्ञभाचाथविर्चिते ब्रद्मह्चान्- 

भ्ये चतुर्घाध्ययद्च दितोयः पादः । | 

४ ५१ न (4 भः {५.४ 
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छतोयः पाटः। 

 अल्भिंरादिना त््मथितेः॥ १। 
ननु ज्ञयनमागोयस्सेव मथादामार्मीथभक्लस्याप्वचिरादि- 

मार्गेनेव गमनसुत सदयोमुक्तिरेव भवतिर संप्यः। तत्र यथया 

 न्ञानिनो लियमाभावस्तयात्रापोति प्राप्र आह । अच्चिरादि- 

सर्गेण , तस्य ज्नानमार्मीवस्यैवो त्कर्पकथनात्!सएव तेन माभस 

गच्छति न तु भक्लोऽपीव्य्धः। तथाहि । पञ्चाग्निविद्याप्रकरणे 

तथ दल' विदुः चेमेऽरण्ये अद्या तप इत्युपा पते तेऽच्विष- 

 मभिसम्भवन्त्यखिघोऽदर ङ्ध अपपूवमा एपश्मित्यत्रेापक्रमे भक्ताति- 

रिदयागेवाधिष्लव्य तथामतिरुच्यते 1 खतावय्यद्रिज्यातिरदः 

शक्त इत्यव ब्रह्मविदोजना इति वचनेन ज्ानमागोयस्येव स 

धन्या उच्यते | 

अथेदं विन्ते! सामोपनिषत्सु पते । यया एतः हद्- 

यस्य नाडा्ताः पिङ्गलस्याणिक्नस्ति्टन्ति। शक्तस्य नोलस्य पौतख 

 सोह्धितसखेव्यसौ वा आदिः पिङ्गल इट्य पक्रम्यादित्यरूपस्य पिङ्ग 

लस्य रम्लिरूपत्वं नाड नासुक्ताऽ्मे वदत्वय यत्रेतदद्मच्छरौ- 

रादुतक्रामल्मरेतेरेव.रम्मिभिरुड शराक्रमतां इति नाडौरन्मि- ` 

~] -------- ~~~
 

 % भवतौति संशय इति ख' ! 

† ौत्कषकथनादितिख। 

{ उतक्रामतौत्यारभ्य नाक्रमत इयन्त पुलक नास्ि। 

२.५. | 



६१० .  ऋअणएभावष्यम्। ( ४यं अध्याय 

सम्बस्ेनेका परलोकगतः सयते । अचिरादिका चान्या | तेऽवि. ` 

षमभिसम्भवन्यदिषोऽदरित्या दिश्ु्युक्ता । स एव तन्देवयानं 

पथानमापद्याग्निलोकमागच्छतौति चापरा) स यदा वे पुरुषोऽ | 

च्ाज्ञोकात् प्रेति स॒ वायुमागच्छतीति चेतरा। सूबदहारेणत्ते ` 
विरजाः प्रयान्तोति चान्या। एवमनेकेषु प्रागे सतख्धिरा- ` 
द्रेवोक्तिः क्षेत इति! तत सर्वेषां पारिभाषिकम्चिरादिव- ` 
मतएवायैतयोः पथोने कतरेण च नेति मागदयज्ष्टानामति- ` 
कष्टं जायसख स्ियस्ेति ठतौयं स्छानमि्यक्तं ! अन्यया श्रने- | 

कैषा माग्णासुक्तानां ययसागलादस्य ठटतीयत्वं नोदेत | अतः ` 

प्रकरणएभेदादधिन्नोपासनणेषत्वात्श्मियोऽनचेन्ना | भिन्ना एवैते 

माग ब्रह्प्रापका इति मन्तव्यमिति चेत् तत्रोच्यते। नीयं | 
परिभाषा सर्वेषु शरुतास्ति यतस्तयोचेत । अतो लाघवादनेक. ` 
पव्यैविभिष्ट एकएव मार्ग इति मन्तन्य' । नतु यन्धैमेरेन 
 भगसेद् इति। गौरवप्रसङ्गात्! न चेवमयेतैरेव रण्मिभिरिल्यव- 

धारणानुपपत्तिरेति वाच्यं। तस्याः श्ुतैरतक्रमणमावमाग- 

 निरूप्रकत्वात् । तघादि। ततनापक्रमे दयप्र यतैतद्स्माच्छरोरा- | 

दुत्क्रामत्ययेतैरेव रभ्मिभिरूद क्रमत इन्युच्यते। एतस्मात् 

पुरसतादरय या एता हदयस्य नाद्य इत्यपक्रम्य पिङ्कलस्यारिव्य- ` 

` त्वसुक्ता तद्यया महापथ घ्रातत उभी यामौ गच्छतीमचामुद्ध 

 वक्ेवेता आदित्यस्य रश्मय उभौ लोकौ गच्छन्तोमच्रासुच्चाग्रादा- | 

 दिव्यात् प्रतायन्ते ता शरास नङ्ोषुखषा च्राभ्यो नाड़ोष्यः 
प्रतायन्ते ठेऽसुभित्रादिल्ये खषा इल्न्तेन वाक्येन नादोषु 

कत मिति कक ५०७८ प १५०० 

+ भित्नौपाखनमशेषलादिति ख । 



रघ पादः | अणभाव्यम् । ४११ 

रश्िप्रचारसुत्राऽयेऽथ यनत्रेतद्मादिलयाधक्त । उपसंहारे च 
शतं चक्रा हदयस्य नाद्यस्तासां ` सूदीनमर्भिनिःखुतेका । 

तयोधमायन्नख्ततवभेति विष्वडङन्या उत्क्रमधि भवन्तीति ! 
एवसुपक्रमोपसंदहारभ्यामुत्क्मणमात्मागेनिरूपकत्वं न तु 

ब्रह्य प्रापकम्मैस्य । अतस्तदलुपपत्तिपरिहा रोऽन्थं कः नन्व- 
नेकपरव्वविशिषटत्वेन मागस्यैकल्व तं निरूपयन्तो श्युतिः कचित् 
किचचित्पन्यै निरूपयति कचिन्नेति कथं उपसंहारेण प्रापसन्त 

दूति तात्पर्येण तथेति चेहवौषि तदा भाखान्तरमविदुषस्तद्- 
सम्भवेन तंप्रति चुतेन्य्नतापातः । नहि सव्वगाखाविदःं प्रत्येव 

कथनमिति वक्तसुचितं तस्यासम्भवात्*अतः खचगशखान्ञानवन्तं 

प्रत्येव तया! अध्ययविध्षैरपि तावन्ाचपरत्वात् एखा- 

न्तरसं बादिपव्वकथनातुपपन्तिच्च । उपसंह्ारेणैव तस्यापि 
म्रा्िसम्भवाद्तो विरूददिक्ानां खख्मागेणेकग्रामप्राभिवदि- 

हापि मवितुमदंपि। खातन्तपण सव्वेमागेनद्यप्रासिः । नचैव 
मयेतयोः पथोरिति दिवचनातुपपत्तिजयख स्नियस्ेल्यस्य' 

लतोयल्रचानुपपन्नमिति वाचः । अचिरादिकसुक्गोपसंहरत्येष | 

देवयानः पन्या दइति। श्रुत्यन्तरे चस एनं देवयानं पन्यान- ` 
` मापद्याम्निलोकमागच्छतौति। तथाच ब्रह्मप्रापकाः सव्वं 

मागं देवयाना इत्युच्यन्ते । देवौ सम्पदिमोच्ताधेति भग- 

 वहाक्यादेव्यां सम्पदि ये जातास्ते देवा दल्युच्यन्ते । तेषां चानं ¦ 

गमनं येति ते सव्कैऽपि मागं देवयानशब्देनोचन्ते। दितौ 

 यस्त्वविष्रिष्टः ! एवं दत्वं चितं चोपपद्यते । नचोक्तरौत्या 

 # तख्यासम्मावादितिख'। 



६१२ श अएाभाश्चम। 
1 थं अध्यास्य 

लाघवादेक एव स मन्तव्यः । सखतःप्रमाणमूता हि सतिः । सा 

धेन यदा यां श्चुता तद्र्यौगधारणे दितोथस्या अनुपशितलात्र 

लाच्रवनोरवतत्विचारावसृरः¡ कविदुपस्ितौ चोक्तबाधकष्प- | | 

 संदहारानवकार,। 

अपरच्च । त्रह्मविदः क्रमसुक्तौ गन्तव्यो सारं दयस्नसुपदिश्यते । ॥ 

तन्तलोक्ष तदानन्दालुमवघावण्यक
 पथा चोपासनभेदात् फलभेद" 

स्यावभ्यकलात् मागंमेदोऽपि तथेति सवव्वकरूपफलप्रसन्कर 

उपसंदहारो न युक्तः! किच्च। उपास्षन कणि चोपसंहारः 

संमतः! मार्गसु नान्यतररूपरोऽतो यस्ोपासकस्य येन सा्राण 

गमनं स माग उपदिश्यत दूति नोपसं हारो युक्तः । श्रविधेचला- ` 

दपि तथा! ण्तद्यथा तथा एरस्तावरिरूपितश्ु पसदहारोऽध) 
भेदा दिधिरेषवत्माने चेत्यत्र । एव सत्यचि षण्ब्देनाचि- 

रूपलच्िती माग उच्यते। आदिपदेनान्ये सन्ते मागाः सट | 

यन्त इति नानुपपत्ति काव्विद्ति चेत् । श्च बद्मः 

 अरदिरादिभ्य दलयुकत भव्लद्धोतिरेब चेत् बअ्रभिप्रेता भवेत्| 

ह  तस्ाद्चैवमिल्यवधाय्यते# । यत्तिराददिनेत्येकवचनान्ययानुपप्या 

माम सैकलमवण्यमूरोकाथभेवं खति द्ततिषु यावन्ति परव्वा- 

¦ । षणक्घानि तानि सना कस्मिनेवाचिरादिमागे वत्तमानाः 

न्यपि यस्योपास्कख्य यावत्पन्मभोगोभावी तं प्रति तावत् 

पव्बात्तियस्य यावता तेषां सनभावौतं प्रति न तदुक्षिसतद् | 

समीगाभावादिति नानुपपन्न किचित् नतु तल्याप्यनुक्ताना 

` ॐ इत्येवधार्यतेदतिख। 

+ लयाप्य् क्राम ।भितिख। 



सगदः] = अुमायम्। 
पव्वर्णं तन्न खिति बदतोपसंहार एवोक्तो भवति प्रापकत्वे- 
नेति चेत्। स्यादेतदेवं याद् तखव मन्तुभोगायतदपि पव्वं 

 ततोद्येत । न वेवं । किन्वेकवचनानुरोघाश्चागक्य निशितेयं श 

प्रति यत्पर्यीच्यते तत् तच करोक्तमेर्वेति नोपसंदारापेक्ता 

श्रगरेऽन्यतोक्ताना पव्वणामनुक्घखसे सत्िषेशोक्यापि सूरकारा- 
भिमत एकएव माग इति ज्ञायते) युतौ सर्न्ैतर पव्व॑पराम्णी- 
दपि तथा) 

 वायुमब्दादविशेषविशेषाभ्यां ॥ २॥ 
| छान्दोग्ये वायुने प्ते । केाभ्ौतकिश्युतीतु स एतं देवयानं 

पन्यानमापयाग्निलो कमा गच्छति स वायुलोकं स वरुणलोकं 

स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोक स ब्रह्मलोकमिति वाय्वादयः 

शूयन्ते। तवाचिपषोऽग्नेवाभेदान्न विचारणीयमस्ति! वागु- 
लोकं कस्माल्लोकात् गच्छतौव्याकाङ्खायामार। वागुमन्दादिति। 

अवविषोडरह श्रापरूथमाणपत्तमापूयमाणपक्ताद्यान् षड़दड- 
इडेति मासांस्तान्मासेभ्यः सवत्र सवत्सरादादिवयभिव्यत्र संवत्- 

सरात्कालात्* परस्तादायुलोको निबेर्यितव्यस्वथाच संवव्सर- 

लोकात् वायुलोकं गच्छतोत्ययः। तत्र विनिगसकमादहाविशेष- ` 
 विशेषाभ्यामिति। भेदं ज्ञेयं । अभ्निहोतादिंकमभिचित्त- ` 

प्रदावुपाखनाभिन्गानोदधे क्रमसुत्यधिकारौ हि तत्तज्लोकं गला ` 
| सुक्ान्ते ब्रह्म प्राप्रोति। क्म त्वभ्रिसाथबूलोकएवचमभव- ५ 

व्यत आदौ तचत्योभोगस्ततस्तदुपरितनलोकानां । एथ 

 दौक्ता तयाऽभ्निर्रीचया दोकितः। यथया एचियभ्िगभवयादि. 

# सम्बद्सरलोकादिति ख'। | 9 



अणुभाष्यम् । [ 8े ध्यायस् 

खुतिम्यो भूरध्चिप्रधाना भवत्यतेाऽ्चिराख्य अश्रिलोकमारौ 

गच्छति । ततः कर्मर पौ सनयोरहरादि सं बत्सरान्ते काले विहित- 
त्वात् तच तच गत्वा भुक्ते तथाच संवत्छरान्तानां भूस 

म्बम्धितखे ना विशेषात् तन्प्ये वायोनं प्रवेशः लो काद् पन्त 

रिचलीकस्तदुपरि यलोकस्तयाच वायु रन्तरित्तस्य्याधिपतिरिति 

सुतैः सूर्य्यीदिवोऽधिपतिरिति श्युतेस्तयोः पौवांपययं विशेषो 

ेत॒रस्तीव्याद्त्लोकात् पूव्वेमुक्तरोत्या भूलोकमध्यपाति सव 

त्रस्य परस्ता वायुनिषरेशयितव्य इव्यय ननु तेऽचिष्र- 

मभिसम्भरवन््यचचिषोऽदरित्यादिश्ुतिरुक्मुक्तमनूवयान्द्यापादानल 

वदन्तौ पूर्व्वोत्तरयोरव्यवधघानं सचयतोति नोक्माद्रणौयमिति 

चेत्। सत्यं । यस्योपासकस्य न वायुलोक।भोगस्त' प्रति सोत्ति. 

यख तु तद्लोगस्स्योक्तरौ तिमौरगेक्यादिति नानुपपत्तिः काचित् | 

केचित्त स एत देवयानं पग्थानमापद्याभनिलोकमागच्छति 
स वायुलोकं स वरुणलोकभित्यविरेषेण वायुरूपदिण्यते मिघः 

पौव्वापथप्रापक्रपदाभावात्। यदा कै पुरपोऽस्मासाकात् प्रेति 
स वायुमागच्छति तसै स तच विजिरीते चथा रथयचक्रख 

खं तेन स ऊद्धं आक्रमते स॒ श्रादित्यमागच्छतोति श्ु्या 

श्रादित्यात् पूर्व्वो वाथुविशेषेणोपदिण्यत इत्यब्दादिलयवोरन्तराले 

 निषेशएयितन्य दत्यर्थः वद्न्ति।! स चिन्त्यते। यथा तेनस ऊ 

4 ध आक्रमते स श्रादित्यमागच्छतीति विशेषोपदेण इत्युच्यते तथा 

` बदलो इति ख । 
 { स रनमितिखः। 



स वरुणलोकमिल्यत्रा पि वक्त्' क्षं! नच स त्रादित्यमागच्छतौ- 

त्यच तच्छब्दस्य पृव्वंपरामगित्ात् वायुलोकगतस्मैव पूव्वेल्वात् 

तथेति वाच्यं । अश्चिलोकमागच्छति स वायुलोकं स वरणलोक- 

, भित्यत्रापि तुल्यतात्। किच्ेवं भरग्चिलोकानन्तर बायुलोक इत्यपि 
वक्त क्यमतो विद्ह्भिरूपेच्योऽयं । वाज सनेयिनसु साेभ्यो 
देवलोकं टेवलोकादादिव्यभिति पठन्ति! तच्ाप्याद्दिलयात् 

{दवलोकात्परो बाथुन्ञयः। एकत्रादिव्यात् पूब्वत्वे सिद्ध 

मागक्यादन्यत्रापि तथावष्य न्यायप्राप्वात्। सूतकारण त 

छन्द) गखयुत्यपेक्तयोक्तं वायुमब्दादिति। एवं सति मासेभ्यः 

परस्तादब्दनिवेयनं काय्ये। नच वायुमब्दादि्ति स्तान्मागे- 

 भेदापसिः। देवलोकस्याददिद्याधिष्ठेयत्वेनादित्यमष्यपातित्रमभि- 

प्रेत्य छन्दोगुतिस्तयोक्तषवती । तदनुसारेण व्यासोऽप्यतो नानुप- 

पत्तिः | 

तडितोऽधि वर्णः सम्बन्धात् ॥ २॥ 
आदि याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विदयतमित्यच पटितविद्य 

ज्ञोकात् परतो वरुणलीको निषेशनोयः। तत्र हेतुः सम्बन्धात् । 

तडितोऽप॒सम्बन्धिलवादरुणख तत्पतिलात् तया । 

वि वरुणाचाधो न्दर प्रजापतौ ॥ 8॥ 

 खयष्टमिद् । अ्धिंरादिपाठे विद॒दनन्तरं ततपुरुषो 
मानवः स एतान् ब्रह्म गमयतोति पते । तत्त्* यस्यीपासकस्य | 

वरुणादिलोकगम नापेच्ता नासि तमपेच्येति क्तेयं ! मा मेक्य- 

% तद्वेति ख' | 

† गमनोपेचा इति ख | 



 अणभष्यम् ! = (श्य यधाव 

नियममभिप्रेय सूचकारोऽन्यतराक्तानामन्येषामपि लोकानां | 

तच्नव निषेसनमाइ । | | 

आतिवाहिकारसतह्लङ्गात् ॥ ५॥ 

 विदयद्नन्तरं#* तर्तपुरुषौऽमानवः स एतान् ब्रह्म गमयती- 

त्र भवति संशयः 1 उक्तशुतेगमयिलेव ब्रह्मप्रारिरिति निशौ- 

यति। स च विद्युदनन्तरमेव प्यते । एवं सलि यस्य वस्- 

शादिलोकगमनं तस्य वचनाभावरेन गमयिलप्राप्ततरद्यप्रा्ि- 

स्वति नेति! तत्र वाच्चनिकस्य यावदचनलात् तद्भाक्न 

सान भवतीति प्रा भ्रा । श्रातिबाहिका इति। एतदुततं 

ति। यखोपासकस्य यावत् फलभो गानन्तर ्रद्मप्रासिर्भाविनौ 

तस्य तावत् तद्धौगानन्तरं बर्यप्रासिभवल्यत एवष कौीतकि-. 

श्रौ प्रजापतिलोकानन्तर ब्रह्मलोक; पद्यते । श्नन्यया कत- 

स{घनवेयथ्येन्तेषां ्ह्मप्रािसाधनत्वबोघकय्ुतिविरोघश्च 
स्यात् 

तथाच यचातिवादिकश्ुतिनास्ि तच्राप्या तिबादिको भग 

वदौयएव ब्रह्म प्रापयतीति ज्ञेयं । वस्तुतस्तु बहवएव तादश 

न्तीति ज्ञापनाय बहुवचनमकचएकत। तन्मध्य कश्चनागदयेकएव 

नयतोति न्नापनाय खुतातवेकवचन । ततर ड तुस्तलिङ्गात् । तत् 

यधा विद्याबलात् तत्तहलोकप्रापरिस्तयेव ब्रह्मप्रा्िरपोति न। 

विन्त मगवरौचपुरुषानुग्रहेणवेति । न च पूववैपून्यैलोकाधिः 

(दृटेवा उत्तरोत्तरलीकं प्रत्यातिवाहिका चथा ता ब्रह्म 

प्रा्यव्यवहितयव्वैलोकदेवाएव ब्रह्मप्रापका दूति तत्पदेत 

* स तत्पुरुष इति ख, । 



स लोक एवोच्यत इति वाच्यः ¦ तरेतरलोकेषु तदकथनं यथा 

तथानापि न कथयेत् ¦ लोकाधिष्ाटदेबानामर्तिक्महिकत्वो- 

लावचिलोकप्रापकातिवाहिकस्याभावात् तत्प्रा्िने स्यात् । 

तथा सति देवथानमागएवोच्छिद्यतं । अतो यथा -पिद्याबल 

नेवचिंषः प्रा्िस्तथेत॑रषामपोति बध्यख ! कस्यवचिदल्यलोक- 

गत्यनन्तरमेव ' ब्रह्मप्रािः कस्यचिदहइलोकगव्यनन्तर ` सोच्यत 

इति भौगभूभित्वमेव तेषामवगन्तयं । स्॑षां सव्वेत गमने 

देवयानं पन्यानं वदन्याः# ख्ुतेः सपमितत्कथनमलुपयकं स्यात् । 

श्रत उपासनामेदेन फलभेद ज्नाप्रयन्ती तथा वदतीति युक्त- 

 सुत्पश्यामः । ननु तेषा्िद न पुनराहत्तिरस्तोत्यादिश्तिभ्योा 

देवयानं प्यानं प्राप्तानां पुंसां ब्रह्मवि्मवण्यं वाचः! तेन 
सव्योसुकौी सम्भव्य सत्यां थिष्णुत्वेन तुद्रानन्दत्वेन च 

यानां परमफलप्रासि विलम्बहेत्नामचिरादिलोकानां कामना 
क्रतो यतस्तद्ेतुभ्रतोपासनाः सम्भवन्ति । किच्च! अर्चिरादिना 

 तत्प्रथितेरिव्यवबर बदुक्तं ज्ञानमार्गौयखखेवा्िरादिप्रासिने भक्ति- 

 मार्मोयस्येति तदप्वनुपपत्रः। य॑त् कभियेत् तपसा न्नान- 

वबेराग्थतख यदित्यपकम्य 

सव्व' मह्धक्तियोगेन मद्धको लभतेऽच्नसा । 

स्वगांपवग' मद्धाम कथलिव्यट् वाञ्छति ॥ | 

इति भ गवद्ाक्याद्क्तस्याप्येतचाज्चछाफले सम्भृवतोऽन्यधा ` 

प्रसुने वदेत् । एवं खति भक्तिसखं हिला अन्यत्र कामनायां 

हेतुर्बीच्.इत्याकाङ्कायान्तमाद। 
011 ००००।००।०० रिरि ीणीरणगरिरररीिििीििि।1।11 क 

 # बदन्यामिति ख| 

† सम्भरनन्ता!निति ख । 

५३... 



अणभाव्यम् । {भये अध्याय 

उभयन्यामोहात् तच्सिङ्धेः॥ ६ ॥ 

चरेद ज्ञेयं । देवृघानः पन्या रपि मगवतेव र्षटोऽजि। 
तथाचोक्तद्धेतुभिशस्तत्र कस्यापि कामामावे ततद्ष्टिंख्थाी 

स्यादितो भगवानेव कांस व्यामोदहयति क्ञानिनः मर्य्यादा. 

मौयभक्ताखातस्तत्कामनासिकदेष्तत्फलमोग - इति ¦ यच्छ ष्डि 
रादेर्मागगन्तु णां देदवियोगेन संपिर्डितकरणय्रा्मतेनाखातन्तय 
व्यामोहः । भचिंरदौनं चाचेतनत्वनाखातन्तम व्यामोरः 

काथकरशासास््यभिति यावत् । तेनाचिराद्यधिष्ठाटदेवेरति- 

वद्यन्त दति सिद्ठमिति व्याख्यानं । तन्न साधीयः । व्यामोह. 

ब्दस्यान्यथान्नानवाचकलेनासामध्यांवाचकलवात् । तथा सत्य- 

चिलौकमपि न प्राघ्रुयात् प्रापकाभावादिलयक्णं। नतु विद्यत 
वरुणादिलोकप्राघ्तानन्तरं चस्य बह्मप्रा्तिस्तस्य ततोक- 

सम्बन्धो ब्रह्मप्रापकः पुरुषोऽसुगत सः खतणएव तत्माप्रोतीति 
स शय न्तर प्रठलति। | 

वद्ध तनव ततशच्छतः॥ < ॥ 

न हि ब्रह्मप्राभिविदुल्ञोकसम्बश्धिपुरुषसामय्यै नोच्यते किन्तु 
ब्रह्मखस्व नितक्छाम्यैन । तथाच यतएव लोकात् तापि- ` 

स्ततो ब्रह्मसम्बन्धिपुरुषादेव । एवं सति विद्यल्लोकात् तत्- ` 
प्राप्तो यो ब्रह्मसम्न्धौ युरुषः प्रापक उक्तस्तेनव ततो वरुणादि- 

1 .  लोकेभ्योऽपि ब्रह्म प्रासिः । तच हतुमादह । ततृश्युतेः । तान्वेदय तात् ¦ 
माण 

% तथाचोक्तं हतुभिरिति स । 

| + तत्ततषटृणिरिति ख'। 

‡ श्नानिनां इति खं । 

& सक्त इति ख । 



द्वपादः) = अणुमाव्यम्। = 8१९ | 
युरो मानस एत्य बह्मलोकानामयतीति चुतः! भचर एद्येति- 

वचनाद्यतएव लोकादह्यप्रासिभेविच्रौ तचेवागल्य ब्रह्म प्रापय- 

तौति गम्यते। चतौ वेदत लोकमागत्य तस्मा दृद्मलो कानाम- 

यतोत्यक्लभिति स लुरुषो वेदयत इत्युच्यते}! न तु तल्लोक- 

वासिल्वेन) वथा सत्येव्येति न वदेत्ततएव ब्रह्म प्रापे" अत- 
एव मानस इत्युक्तः । यद व* भगवन्नसि भवल्यधेनं मां प्रापय- 
चिति तदेव प्रापयतीति तथा। छान्दोग्ये त्वभानव डति 

पद्यते । तच्वालौ किकत्वं तदण्यक्तरूपभेषेति न कञ्िहिशेषः | वाज- 

सनेयके ब्रह्मलोकानामयतौोति प्यते। छान्दोग्ये तु ब्रह्मेति! 

तत्रायं भावः भक्तन्त॒ वङ्ण्ठलोकं नयति ते बहविधा दति 

बरह्मलो कानिल्यक्तं। न्ञानमागोयन्छक्तरं ब्रह्म प्रापयतोति ब्रह्म 

तयक्तं । अतएवोभयव्यामोद उक आचायण । अतर सिदान्त- 

द ्छोयंसुक्तमय' इस्तपिहितमिव क्त्वा वाद्रिमत पृव्वैपत्त- 

 त्वेनाह । 

काय्यं बादरिरस्य गल्युपपत्तेः ॥ ८॥ 

स एतान् ब्रह्म गसमयतौन्यत चब्रह्यप्रदेनाविक्लत परमेव 

 ब्रह्मोच्यत उत काब्यरूपो ब्रह्मलोक इति भवति संश्यः। 

परस्य यापकत्ेन टेशविशेषगमयितीरनपेचितयोर्केः । कायय- 

रूपव स ब्रह्मपदेनोच्यत इति बादरिराचार्यो मन्यते । कुतः 

च्मख गत्यपपत्तेः ¦ तस्य परिच्छित्रत्रेन तत्शितिदेशं प्रत्यस्य 

गन्तुगतेरूपपत्तरिव्यघः। 

ग वदेवनितिख। 
† ब्ह्मतु ब्रह्मति ख |. 

१ श्रविततमितिख। 



अणमभाष्यम् 1  [ ध्वं च्यावय 

विशेषितत्वाच्च ॥ € ॥ 

ब्रह्मलोका नाथति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु परा; परावतो वस- 

न्तीति शती बहुलेन बासधिकरणत्येन च विशेषिता लोकाः ` 

 गन्तारथच दूरदेएगत्या विशेषिता इति न“ पर ब्रह्म तत् किन्तु 

काथनतेषेत्यर्थः। लोकपद् तच्जन्यभोगपरं । तेन. तस्यं कतवेऽपि 

विनिधभोगन्नापनाय बहुवचनं घरते। तत्न नरह्मशब्दप्रयोग#- 

हे ठमादच् ¦ | क 

सामोप्यात्तु तद्ध्रपटे शः ॥ १० 

तन्नोकखितानां नान्यलोकव्यवधानं परप्रात्ता किन्तु त एषेति ` 

परनब्रह्मसामोप्यादद्यलेन व्यपदेशः छतः । तु शब्दस वसतो 

ब्रह्मल्' व्यवच्छिनत्ति नन्वात्रह्मभवनाल्लोका युनरावर्भिनोऽ- 

ज्मैनेति वाक्यात् ततः पुनरावत्तेते । अत तेषामिह न एुनरा- 

हन्तिरस्तोति पद्यत इति परमेवात्र ब्रह्मशब्देनोच्यत इति 

प्राप्न उ्तर पठति । | 

कार्याल्यये तदध्यक्ेण सद्धातः परमभि- 
धानात् ॥ ११॥ 

 कल्यसामसौ काथष्य ब्रह्मलोकस्य नाशे सति तद्धयचेए 

 चतुमैखेन ब्रह्मणा सातो ब्रह्मणः सकाशात् परमेश्वर प्राप्रो- 

 दयतोऽनराहत्तिचतिन विरुष्वते । भत्र प्रमाणमाह । श्रभिः 

 श्वानादिति। श्रुती तथाऽभिधानादिव्य्थः। सातु 

† तत्तःदइ्तिख। 



ड्य पादः].  अणभव्यम् । 

 वैदान्तविज्ञानसुनि्िता्थीः ` 
सब्यासयीमादययतयः शदरूखाः । 

ते ब्रह्मलोके तु पम्न्तकास 

 परासनात् परिसुच्न्ति 'सर्वै॥ इति 

परान्तकाल इत्यत. परशब्देन ब्रह्मणः पूणमायुसच्यते। 
उक्तेऽथ श्ुति प्रमाणएल्लनो्ष खतिमप्याह क 

स्मृतेश्च ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मणा सहत सर्ववे संप्राप प्रतिसश्चरे। 
परस्यान्ते कतामानः प्रविशन्ति परं पदं॥ 

इति स्मत्यापि स एवाथः प्रतिपादयते। अत सिदान्तमाद। 

पर जमिनिम् ख्यत्वात् ॥ १३॥ ` 
स एतान् ब्रह्म गमथतौत्यतर ब्रह्मपदेन परमेव ब्रह्माच्यत 

इति जंभिनिराचार्यो मनुते । कृतः| सुखत्वात् । . द्ध 

त्वादि धन्चविशि्ट' हि ब्ह्मपदेनोच्यके। ताक परमेव नद्य 

भवतोति मुख्या वन्तित्रह्मपदस्य परस्मिन्नेवान्यत्र गौरी । तथाच 

ख्गोणयो मध्य॒ सुख्यस्येव बलिष्ठत्वात् तथा । 

दशना ॥ १8॥ | 
| स एतं देवयानं पन्यानमपद्या्थिलोकमागच्छति स वायु- 

 लीकंमस वरुणलोकं स इन्द्रलोकस प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोक 
मिति काश्ोतकिश्ुतिशरन्यादिलोकप्राधिवदविशेषेेव प्रजा- ` 

 पतिलोकप्रासग्नन्तरं ब्रह्मलोकप्रातिं दशयति) न हितत 

करिव 1... 



रर ` अणभाष्यम्। [ ऽयं खध्यायद 

ब्रह्मलोकशब्देन काथः स उच्यत इति वुः शक्य पाधैक्मेन 
प्रजापतिलोकस्योक्रलात्। | 

अपरच्च। ये चे मेऽरे यद्वा तप इत्युपासते तेऽर्चिंष- 

मभिसम्वन्तोति कान्दोग्य्तिं विषयीक्षद्र द्यचिरादिना तत् 

प्रथितेरित्यपक्रम श्राचायण क्तोऽन्यचाचि :ब्दस्याभावात्। ` 

त्त चान्ते ब्रह्म गमयतोल्यव्यते। तथाच छान्दोग्येऽनुक्ताना 

मन्यचोक्तानां लोकानां मागक्यसिष्यथेन्तचव सत्रिवेशेा 

वायुमब्दात् तदडितोऽधिवसणो वरणाधीन्धमजापतौ इयन्ते- | 

नीक्तः। एवं सत्यादाविषं वतोऽडस्ततः सि तप्तं तत उद्- 

गयनं ततः संवत्स॒रं ततो वाय॒" ततो देवलोकं तत राद्यं 
ततश्न्द्रमसं ततो विद्युतं ततो बरस्णं तत इन्द्र ततः प्रजा- ` 

पतिं ततश्चामानवेन पुरुषेण ब्रह्मप्रा्िरिति निखयः सम्प- ` 
द्यते) एवं सति प्रजापतिलोकादन्यस्य काथत्रद्मलोकखासम्- ` 

वात् तत्गद्यापि भवितु नाहति यदपि तथापि व्ासोक्ञ- न 

मार्गेक्यममन्वानस्तयाऽवददिति न्नायते। परन्तु वेदाथंनिणे. 

यामेव प्रहत्तत्ाञ्चगवद्वतारत्राच्च तदुक्तएव प्णसराथ इति 

मन्तव्य । 

किच्च स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकमित्यत्र ब्रह्मपद ` 
- परवाचकत्वं तेनापि वाच्य चेत्तदटान्तेनान्यतापि तयेव वच्य ` 

 बाधकराभावात्। ननु परस्य व्यापकवातरिविशेषत्वाच्च न गन्त- ` 

 व्यतोपपद्यते | जौवस्याणविदयोपाष्ववच्छिननतादशायां -र- 

1 ब्रह्मणि गन्तत्रासम्भवात् तन्नारे च वसुतीऽभिनत्वात् खरूपेणा 

 -बखानभेव भवतौति न गन्तलरमध्यपपद्यते तद्यैवामावात्। 

` नौवलद्प्मवां उपाष्यवच्छेदात् गन्तवे जौवस्यापरस्य ब्रह्मण- 



खातिद्यकरूपनामवच्वेन गन्तव्यता चोपप्रयते उपासना- 

फलत्वादस्य गमनस्योपास्ख च सगुएत्वेन तग्रासेरेवोचित- 

लाच | निगणब्रह्मविदयावतो गन्तत्रासम्पव दूत्युक्तमतो बाद्रि- 

मतभेव साध्मैथः। न च ब्रह्मपदस्य सुख्याधेत्वसुक्तरौत्या च 

सम्बदल्यतोऽव्रसुख्याथेत्मेवानु सन्तव्यमिति चेत् । स्यादेतदेवं 

यस्लौपाधिकमुप्रास्यरूपं जोवत्वं वा स्यात् । न तेवं । प्रकते त्रावच्चं हि 

प्रतितिधतौव्यादिभिस्तद्गणएसारलाच तद्वापदेण दृत्याद्धिकरणेः 

युत्यर्थनिर्फथेन ब्रह्मणि विरेषाणपमौपाधिकत्वख जीवपुरुषो 

` न्तमामेदस्य च पुरस्तादेव निरस्तवात् । नच व्याप्रकत्वं गन्त 

व्यत्वे वाधकं। प्रारव्धभोगं विना तम््राप्नासम्भवात् यदा यच 

` तद्गागसमासिस्तद्ा तत्र तप्माप्च निः प्र्यहत्वात् । 

किच! उपास्यरूपाणां स्वां निग णलमेवोपासकष्य पर 

सगुणत्ेन तत्तारतम्यात् फलतारतम्यं । यस्तु भगवद्तुग्रडेण 

ग्राक्कतगुणर हितोऽभ्रुक् निगेणत्रह्म विद्या वानिद्यचते। तादशस्येव 

सुक्तिप्रकारहयसुक्तं सव्यासुक्तिक्रमसुक्तिभेदेन। न तस्मात् प्राण 

 उतक्रामन्त्रैव समवलोयन्तं ब्रह्मीव सन् ब्रह्माप्येतोत्यादि 

सुतिसखु प्रारन्धरद्िततिषया । निग णब्रह्मविद्यावतोऽपि प्रारब्ध 

भोगसु त्वयापि वाच्यः अन्यथा प्रवचनासमस्मवेन ज्नानमागएवो- 

च्छिदित) तै ब्रह्मलोकेषु परान्तकाल इति श्रुतिरपि परान्त- 

क्रालएव येषा प्रार्पभोगसमासिस्तदिषयिणोति मन्तव्यमन्यया 

वेदान्त विन्ञानेत्यायुक्तघस्षतिशिष्टानां सुता विलस्बौनोप- 

पद्यते दूति दिक् । | ॥ 

४ गन्तव्यतासिति ख । 
 † नीपपदयेतति दिक् इतिवा पाठः| 



8२8 अणभाव्यम्। = | श्यै अधागख ` 

न च कीर्ख प्रतिपत्यभिसन्धिः ॥ १५॥ 

अपिच । ब्रह्मविद्धाप्रोति परमिति सं्ेपेणोक्ता तदेषाभ्च- 

केति तददिवरिकाम्डत्रं प्रस्तुत्य सोक्ता । 

सत्य न्नानमनन्तः तह्य यो वेद् निहितं गु्धायां परमे 

व्योमन् । ह 

 सऽद्ते सन्वैान् कामान् सड ब्रह्मणा विपश्चिता । दति | 

 अत्नोपक्रमालरोकेन परेरव ब्रह्मणा सद सर्व्वकामभोग- 

जज्ञं प्रतिपत्तिरुचयत इति काथरूपे वस्तुमाचे प्रतिपिनं 

कापि श्युतेरभिपरेतोऽतोऽचरापि परमेव ब्रह्मपदेन चते । खग- 

यैस्वानन्दसयाधिकरणि प्रपच्चित इति नात्रोक्तः । | 

 अप्रतोकालम्बनान्नयतोति वाद्रायण उभ 
 यथाऽदोषात् तत्तु शच ॥ १९॥ 

क्रामसुक्तय धिकारिणः प्रार्धं भुक्ता अरमानवेन पुरषेण ` 

प्रापिता; परमेव ब्रह्म प्रा्नवन्तीति सिद्ध । तवेदं सन्दिह्यते! 

अचिराद्दिलोकप्राश्चिद्यपासनाविशेषफलं । एवं सत्यमानवः । ५ 

 परुषस्तान् सुत्वन् ब्रह्म प्रापयद्युत कांथिदेषेति। किमचयक्तं 

 सर्वानेवेति । यतीऽचिराददिमागगतानामन्त ब्रह्मप्रापणाय- 

` सैवस नियुक्तस्ततोऽन्ययाकरणे हेत्वभावात् । तथव स कत्तति 

प्राप उच्यते, श्तौ ब्रह्मलेनेव सव्यैचोपासनाया उक्तवादुपादषु 

 भगवदिषधूतिरूपेन प्ुबत्ह्मरूपेष्व्य तथात ज्ञात्वा सतित न 

 लेनोपासनायाः फलसाधनत्वं वदति नतूपासे ब्रह्मतामपौति 

 मन्वानाय उपासते ते प्रतौकालम्बना इःत्युचन्ते । तथाच सत्यपि ८ 

 वैदविद्िततेनीपासनाथा; छतत्ेन सफल्त्वात् तत् फलत्वेन 



शेय पादः]: -.  अणुभाव्यम् । 

पासकानामविरादिलोकग्ाप्रादपि तानमानवः पुरुषो ब्रह्म त 

प्रापयति किन्तु शुदव्रह्मतवं ज्ञाला य॒ उप्रसते तानैव जह्य प्रायय- 

तौति वादरायण श्राचार्थ्यी मन्यते! ठच हेतुमाङ् ) उभ- 

यथा दोषादरिति। वतो यदृद्यरूपं "तचराब्रह्मत्निश्चय उपा- 
ि 6 ~ ॐ ॐ | । ध 
 सनायच्च ब्रह्मतेन भावनं एवसुभययाकरणे दोषः सम्प्रदयत इति 

तस्य न ब्रह्मपरोप्तावधिकारोऽस्तोति युक्तं तदनयनरित्यथेः। 

तथाच शरुतिः। असन्नेव स भवति च्रसदहयेति वेद चेदिति! ` 
-योऽन्यधा सन्तमात्ातमन्ययी प्रतिपद्यते । 

किन्तेन न कतं पापं चौरेणामापहारिणा ॥ इति 

एवं ज्ानमार्गीयव्यवस्यासुक्ता भक्तिमार्गोयस्यापि तामाह 
तत्क्रतुखेति। सथ मद्वक्तियोगेनेति वाक्यान्न त्योपासना- 

पे्तेति न प्रतौकादिसम्भावना तत । कथचिद्यदि वाज्छतोति 

वाक्यादिच्छामावेण तद्लोगकरणानन्तरं प्राचौोनभगवद्धजन~ 

लच्णक्रतु् नौयत इत्यर्थः! वस्त॒तसतु भक्तस्यामानवपुमपेचा- 

भावात् खयमेव ब्रह्मलोकान् प्राप्तेति ज्ञापनाय प्रयमान्त 

उक्तः ननु ब्रह्ुणोऽधिकन किञ्चिदस्ति! न तत्स॒मश्वास्यधि- 

काश्च दुष्यत इति ्॒तेः।! एवं सवि कन्दोग्ये ` सनत्कुमार- 
नारदसंवादे सयो नाभब्रह्मेत्यपास्त इत्यादिना नामवाद्नः 

सकल्यचित्तष्यानविन्नानादौनां ब्रह्मतेनोपासनमुत्तरोत्तरं पूब्- 

` स्मात् पू्वस्माद्ूयस्त्व' चोचयतेऽतो न ब्रह्मत्वे सव्वषासुपाखानां 

` वक्त शक्यमिति चेत् । मेवं! विभ्रूतिरूपाणं नियतफलद्दाट- 

लात् येन सखूपेणाल्यफलदानं तचाधिकगुणएप्राकष्ये म्रयोजना- 

भावात् तावन्मातगुणप्रकरन। येन रूपेण ततोऽधिकफल- 

दानं तच ततोऽधिकयुणप्रकटनमिति पृल्वादाधिक्यसुच्यते । 
। | 



| २९ | अणभाष्यम् [ 9्य अध्यायख 

एवभेव सर्न्यच ) निंयतफलदानन्तु खतन्त च्छत्ाल्लीलारूपमिति 
नानुपपन्नं किचित् । प्रतिमादिष्वावादहनेन सन्निहिते विभूति- 

ष्पे तद्भावनं पूजास्तगे । भक्तिमागं तु भक््यां तच प्रकरे तया 

गुरो त राद प्ररे च निष्णातं ब्रह्मलौति विशेषणएवच्चेन भग- 

वदावेशात् तत्र तद्धावनमिति सर्व्वमवद्एतं । । 
अधिच। वाद्रिजेमिनिमतोक्यनन्तरं खभेतोक्चा तत्. 

खमानविषयलमच्रापौत्यवगम्यते । तत्र च काय्ब्रह्मलोकप्रा्ि- । 
परब्रह्म प्रािविष्रयवसुकर' पू्वोत्तरपकत्तमेटरेन । वाद्रिमते सबि- 

शेषसयेवोपाखताचिशेषाणा चाविद्यकलादुपासनानां सर्वासां 
| प्रतौकतदूपत्मेव सिष्यलि। एवं सत्यप्रतोकासस्वनःन्रयतौति ` 

वदता व्यासेन बादरिमतानुस्गरिण उपासकस्य न कस्यापि 

ब्रह्म प्रािरिति ज्ञाप्यते! वम्त॒तस्तपासनायासुपास्यखरूपक्नान- ` 

स्याप्यङ्गत्वात् तन्मतीयानासुक्तरौत्या तद्मावेन निरङ्गवा- ` 
दचिराद्िप्रािगस्पिन सम्रवति कि युनब्रह्मण इति निगूढा- 

श्यो व्यासस्य। एवं सति परप्राप्तावेवोपीदलकसुक्तं भव- 
तौति सैव व्यासाभिसतेति सिद्व'। येतु प्रतौकैष्वब्रह्मक्रतु- ` 

ल बदृन्तः प्र्चाश्निविदययायास्तथालेऽपि वचनवलात् तदती 

 ब्रह्मुप्राप्षिरिति बदन्ति तचेदसुच्यते। वचनन्तु वस्तुतः सतः पद्ा- 

ख वधकं न तु कारकमनस्तचेदोघयति तद्ऽप्रतीकाल. 

स्बनात्यतोति व्यासोक्यविरोधाय तचाप्यप्रतीकत्रमूरौकाद्च- 

मन्यथा पञ्चाभ्रिविद्यानिरूपिकां शयुतिं पश्यन्नेवं खन वदेत्। ` 
 - नच्तौसगिवं पच्चमाभित्य तथोक्तमिति वाचं । तख बाधः ` 

कापनोद्यत्वाद्चनस्य चोक्लन्यायेनाबाधकलरात् । यच्र वचनख | 

ब्राधकलसुच्यते तत्र बाधवोधकन्नमेव न तु तयाल्रमिह्येपेः 



द्य पादः]  अणुभाष्यम् । 

चणोयास्त । नतु मनःग्रतीनां शद्धव्रहमत्रे मनो ब्रह्मी पास्त 
इति बदे्रतु प्रकारवाचीति गब्दभिरस्क, ब्रह्मपदमत् उपासना- 

प्रकारावच्छेदकत्वभनेव बह्मपदस्य न तु खरूपनिरूपकत्वमिति 

चेत् हन्तदं शब्दाथा नवगमविजस्थितमेब यतो मन उपाखत्यक्ता 

तदुपासनाफलं यावन्मनोगतं तचास्य कामचारो भवतोति 

वदिष्य॑स्तदुपासनाया णतत्फलसाधकल म्रयोजकरूपनैकाङ्ख- 

यामाइ मनो ब्रह्मेति। इति शब्दो हेतुलवाचौ। तथाच | 
यतो मनो ब्रह्म अतो हेतोस्तदुणासनं तादृक् फंलसृधक- 

भिव्यथयः। अतएव मनो डि ब्रह्म मन उपाखेतिपू्सुक्तं | 
सर्ववैवभेव ज्ञेयं । 

विशेषच्च ट् शयति ॥ १७॥ 

स्व्बाष्यपास्यानि रूपालि ब्रह्मूपाण्येवैति तदुपारकानां 
पर प्रािरेषेति सिद्धं । तचदं चिन्त्यते। क्ानमार्गीवार्णं भक्ति- 

मार्गौयाणाञ्चाविरिषेणेव परप्राधिरुत कथिदिशेषोऽस्तौति! 
तत्रोभयोरपि ब्रह्मोपासकतवेनाविशेषेरेव फलं भवतोति प्रापे 

प्रत्याह विशेषं च श्ुतिदश्चति । तत्तिरोयके पद्यते । ब्रह्मविदा ` 

प्नोति परमिति गूढ्ाभिसन्धिना सामान्यत एतावदुक्ञा मूढ 
तसुद्चाटवल्यतिगोप्यलमस्मिन्रयलुभकंबेव्यतञ्च च्ञापयन्त्वाह 

 तदेषाभ्युक्ता । सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म यो वेद् निहितं गुहायां 

परमे व्योमन् सोऽश्रुते सर्व्वीन् कामान् सह ब्रह्मण विप. 

शतेति । तत् पून्वाक प्रतिपायव्ेनाभिसुखोक्षवेषगे का तदनु- 
भवकढभिरिति शेषः। ब्रह्मविद् त्तरब्रह्मविदाप्रोति सान्निध्या- 

 दकरमेबाप्रोति। एतावान यो वेदेनयर्चक्तः ! अथ पर- 
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मा्रोतीत्यस्याथै उच्यते निहितमिव्यादिना। चतएव मध्ये 

क्रियापद्मुभवसञ्चन्धितदधःपकसख मुक्तम् । तत्प्रा्चिश्च मर्व्यादा- ` 

पुष्टिमेदेन देषा । तत्रादौ मर््यादायासुच्यते । दृहायमाषयो ` 

न्ञेय; । नायमाता प्रत्रचभेनेति श्युत्या भगवदरणएातिरिक्त- 

साधननिरासः क्रियते पुरमोत्तमप्राप्री । एवं सत्यक्तरब्रह्म- 

न्ञपनस्यः तत्याधनत्व उच्यमाने तद्िरोधः स्यात्" तेनेवभेतदयौ 1 

{निरूप्यते । न्ञानमार्मौवाणामत्तरक्ानेनाचरप्रामिसेषां तदेक- ` 

मथवृसाचिलवात् । भक्लान्रमेव यरुषोत्तमपय्यवखाचितवात् 1 १ 

तदुक्तं भगवद्रौतासु। एवं सततगुक्षाय दूति प्रश्रे मयावैष्च ` 

मनो ये माये लचरमनिर्दष्यं। खौभागवते च। भक्तयाद- ` 

मेकाथा ग्राह्यः तस््ान् मद्भक्तियुक्तस्य त्य पक्रम्य न ज्ञानं नच 

व्ेराग्यं प्रायः खेयो भक्ेदिष्ेव्यादिना। तथाच ब्रह्मविद 

वान् णते तदा भक्तिरुदेति ! तवग्रचुरभावे सति खयं तद्दि ` 

प्रकरौमविष्णुः खस्यानभरतं व्यापि वैकुण्ठं तद्गुायां हद्या- 

काशे प्रकटीकरोति तत्परमव्योमगब्देनोचते ! अलौकिकप्रयोगिस ` 

तस्यासौकिकले च्राप्यते। यथया खस्थापितं वसत्रवश्ब खद्- 

 अनयोग्य' भवति तथाच भगवानपौति ज्ापनाच निहितः ` 

दत्तं । तथाच परमाप्नोतैति विहतिरूपलादस्य गुहायां 

परमव्योम्नि निदितं चो वेद स नास्य प्राणा उतृक्रामन्तोव 

 -समवलोयन्ते बद्चेव सन् ब्रह्मप्येतोति चल्युक्षरोत्या परमप्रो- ` 

 तौल्व्थैः सम्पययते । अय प्रफुदुष्टिमागःङ्गोऊतस्य व्यवखामाह 

` सोऽशरुत दव्यादिना । श्ररायमभिसन्धिः। वथा खयं प्रकटो- | 

ऋय दीक्ष रोल करोति तथा्यतुग्रहवश्यात् खान्तःखितमपि ` 

। : भ्र प्रकरोक्षत्य तत्सरेहाति्येन तदः सन् खलोलारसादु- 



दय पादः]  अणभाष्यम्! 

भवं कारयतीति स भक्तो ब्रह्मणा पर ब्रह्मणा युरपोत्तमेन सह 

सर्व्वान् कामानश्रुत इति । चकारादुक्तु युतिः सतय संग्ट- 

न्ते एवं सति ज्ञानमार्गौयाणामत्तरप्रा्षिरेव भक्तानासव 

पुरुषो त्तमप्रासिरिति सिदध 

इति श्रीद वयासमतवन्ति खी वल्लभ एचाव्येविस््ित
े रद्य चाय - 

भाव्ये चतुघे सखाध्यावख दतोयः पाद्: समाप्तः । 



चतुथः प्रदः । 

संपद्याविभवः खेन शब्दात् ॥ १॥ 

ब्रह्मविदाप्नोति परमिव्यपक्रम्य सीऽश्रते सव्वैन् कामान् 
सष ब्रह्मणा विप्ितेति कैन्लोरौयके पद्यते । तकरद् संदिद्यते। 
किमन्तःख्ितएवाश्र त उत पुनजे ख प्राप्येति ! तव्रान्लस्ुप- 
पन्नः नस पुनरावत्तते। तेषामिदन पुनराहत्तिरस्तोत्यादि- 

श्युतिविरोघात् कम्मांभावाचखति प्रापे प्रतिवद्ति। सम्पद्य ब्रह्म 

सम्परयापि शितस्य जोौवस्य प्रभोरत्यनुयदवशात् खरूपामक- 

भजनानन्ददित्सायां तकत श्ाविभीवो भवद्येव | श्राविभौीवय ` 
भगवदधीनतन्ना पनायाख तत्र कन्तलन्नोक्तं । ननृक्तंन स युनरा- ` 
बत्तत इत्यादि श्वुतिविरोधः कर्ममममभावच बाघक इत्यत श्राह ` 
सेनेति । सखशनब्दोऽच भगवदहाचौ। तथाच भगवत्खरूपवबसे 
नवाविभीव इत्यथः । एवं सलटक्तशयुतिर्मय्यीदामा्मतिषयि- 
सौति नविरोध द्रति भावः। तेषामिह प्रपञ्चे न पुनराह्त्तिर- 

 स्तोति हि तिरा । लीलाया; प्रपच्चातोतलात् तत्रावि- 
भवस्य निषेधाविषयत्वाद्पि न विरोधः। अत्र प्रमाणा- 

 काङ्घायामाह शब्दादिति सौऽखरते सव्वोान् कामान् सह ` 
ब्रह्मणा विपितेति शतिः पुरुषोत्तमेन सद सवैकामभोगं 

 बद्ति। सचन विग्रहं विना सम्भवतीति खुतिबलादेव तथा 
 मन्तव्यभिव्यघः! हेलन्तरमाइ | | ॥ 



 श्यंपाद्ः | अएभाष्यम्। 

म् क्तःप्रतिज्ञानात् ॥ २॥ 
पलोपक्रमे ब्रह्मविदाप्नोति परमिति वाक्येन परप्रासि- 

लक्षणां सुक्ति' प्रतिज्ञाय डः तद्िहतिरेक सोऽत इत्यादिना 

क्रिधते। तेन पुषटिमागीयसुक्तिरूपत्वमेव तस्यापनस्य खिद्यत 

तोऽपि हेतोस्तदाविभावसख न लौकिकः न चाठ्तिरूपत्- 

मिल्यथः। 

आत्मा प्रकर णात् ॥ ३॥ 
ननु परस्य ब्रह्मणो निग णलात् कामभोगसख गुरसाध्यत्ात् 

स ब्रह्मणित्यत् ब्रह्मपदं सगुणतत्मर | ् रतो न तख सुक्तिरूपल- 

मिल्यत आद । अव ब्रह्मपदेनामा व्यापको माचातद्गुण- 
सम्बन्धरड्ितो यः स एवोच्यते कुतः प्रकरणात् ! ब्रह्मविद् 

प्नोति परमिव्युपक्रम्य ततूपाठाद्रुणतौतदयैवेत्मकरएमिति 

 तदेवाच ब्रह्मब्देनोच्यत इत्यथः, 

अविभागेन इष्टत्वात् ॥ 8 ॥ 
नसु ब्रह्मविदाप्नोति परमिति भिन्नं वाकयखग् भिन्राऽतो- 

नैवं प्रकरणमिति सगुणमेव तत्र ब्रह्मपटेनोच्यत इत्याशय 
1.० 

प्रतिवदति । पूव्यैवाक्येन समविभारीनैषेयद्छक् पठिता नतु 

विभागेन। कुतः दृष्टत्वात् । ब्रह्मविदिति वाक्यानन्तरं तत् 
हिः | 1, 

© सि ४ =. 

पून्धक्तमये प्रतिपा्यलेनाभिसुखौकल्यषगेक्तति चुतिदृश्यते 

तदेषाभ्यक्तति । तेन पू्ब॑वाक्याक्ताधंमधिक्लत्यव छक उच्यते 

दूति गुणातौतमेव तदच वाच्यमिल्ययः। त 

| बाद्यण जेमिनिषपन्यासादिभ्यः॥५॥ 
प्य सुक्ो जोबो भगवदनुग्रहातिशयेच्छातो बहिरावि- 



४३ .  श्रण॒भाग्यम्। [ भये जधयाव्य 

श्च॑तो गुणातौतैन .एरुषोत्तमेनेव सद्ध सब्वान् कामान् श्रुते 

दूति सिद । श्रय. तत्रेवेदं विचाच्यते। भ्राविभेतो जोव; 

प्राक्तन शरीरे भुङ्ते उता प्राक्तनेन । तत्र भोगद्य लङि 

कत्वं तद्ायतनष्चापि ताट्रशेनेव भवितव्यमिति मन्वानं प्रयाह। 

ब्राह्मेण बुह्मसम्बन्धिना । ब्रह्मणण भगवतेवं खभागानुरूपतया 
सम्पादिणिन सत्यन्नानानन्दाव्मकैन परोरेण पूव्वौक्तानखरुत इति ` 

जेमिनिराचार्य्यो मनुते। तत्र छहेतुरूपन्यासादिभ्य इति। 

बह्मविदाप्नोति परमिति बुच्धविदः परप्राधि प्रतिन्नायतद्धे- 
सेबोपन्यासोऽयिमयची क्रियते सोऽत इत्यादिना तथाब 
परप्राप्रमेक्तिरूपत्वात् पुष्टिमामों यावास्तस्या एवंरूपलाद्चर- 

ब्रह्मणः परुषो त्तमायतनरूपत्ात् तद्ात्मकमेव शरोरतस्य वत्तः ` ४ 

मुचितंनतुप्राक्तं। एतद्रोघनायेवायेऽत्रमयारौनि विभूति ` 

रूपार्युक्तानि । भक्षश्रोरे प्रतवमानानामयौनां विभूति- 
सपत्वेन ब्रह्मामकत्व' तैन साधितं भवति। इदमेवादिपदेन ` 
बह वचनेन च ज्ञाप्यते । एतदानन्दमयाधिकरणे प्रपच्चितमतो ` 

नात पुनस्च्यते। यत्र कश्मवादौ जं भिनिरेवं मनुते तत्रा- 

नयेषामेवसङ्गोकारे किमाशवमिति ज्ञापनायतन्मतोपन्यासः 
कतः। 

चिति तन्ातचेण तदादर लादिव्याडनोमिः॥९॥ 
यधा सथवधघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कत्स्नो रसघनणएवंवा 

श्रे ्रयमाव्मानन्तरोऽबाद्यः छतस्रः प्रज्ञानघन इति च्युतौ घन- 
पदेन ज्ानालकवियदहात्तवं ब्रह्मलो बोष्यतेऽन्वथा न वदेत् 
प्रयोजनाभावात् । तथाच तादृशेन सद भोगकन्रं तादृशेनैव `. 



भ्चैप्रादः] अणभाष्यम्। ` 

भाव्यमिति चिति विद्र ब्रह्मणि) तन्द्राचेए. चिन्माचेण रूपेण 

क्रामान् सुङ्तेनतु विग्रहेण श्ुतौ.जोवस्य तथात्वस्यानुकतोः 

पूर्णा नन्द्लाद्गवतस्तत् सम्बन्धेन तदानन्दानलुमवतौव्यंः सम्म- ` 

द्यते! विदाकल्वं जोवस्य यतो नेसगिकभिल्योाड़लोमिरा- 

चार्य्य मनुते! अ्रौरं वावेति शुतिरेतादृशान्यविषयिंखौति | 

केयं! सुक्तिदेणायां तद्नुभवख्य मगवदिच्छाविषयत्वष्मावान्र 

तथा । तयाचेतदेतव्नातीयकानन्दानुभवोऽप्य भवल्िति भग- 
वदिच्छव खुतौ कामश्ब्देनोचखते। 

एवमप्युपन्यासात् पुञ्वभावाद्विरो४ं 
बादरायणः ॥ ७ ॥ 

परमाचार्ययो बादरायणस्तु नेवं मनुते। ब्रह्मविद्रप्रोति पर- 

 भित्यस्योपन्धास एवमपि । विग्रहवत्तेनापि कतो यतः! तथाईि। 

यो षेद् निदितं गुहायामिलयत्र गदाया उक्तत्वात् तस्या विग्रह. 

एव सम्भवात् । किञ्च । प्रथमान्तीपस्ितलेन प्राप्नो तीयुक्चया 

प्व ब्रह्मविदः परप्राप्तौ सखातन्तरप ज्ञाप्यते) तदेव ब्रह्मणा सहेति 

पटेनोपन्यस्तं । तेन ब्रह्मणोऽपि तस्रमानक्रिवावच्वं ज्ञाप्यते 

 परन्प्राधान्येन । तथाच भक्तस्यैव कामा वक्तुमुचितस्त चन 

विग्रहं विना सम्भवन्ति) किञ्च। विपश्चितेति व्िषेषपेन 

विविधं प्चचिदूपल मुच्यते । कामभोगोक्तिप्रस्ताव एव एतदुत्तया 

` तदुपयोग्येव, सब्षैः वाच्यं | एवं सति भक्त विविधभावान् पश्यति 

` स्वयं भोगचतुरश्चेलयक्तं भवति) एतेनापि भक्षविग्रहः सिद्धति) 

नतु विग्रहस्यागन्तुकतेन लौकिकलादलौकिकेन नष्ण 



8२६ ` अणुभाष्यम् | { 8 य अध्यायं | 

भोगो विरुद इत्यत भ्रा । पूव्वेमावादिति । भक्तप्रा्नेः पूर्मेव 
भगवदिद्ितभोगानुरूपत्रि्रहाणं सच्लान्न धिरोधः। किच) 

उक्तखुतिस्चः पुरुषोत्तमेन सह भक्रख कामभोगोनिरूपितः) 

ख यावताथन विना नोपपद्यते तावान् सर खुल्यभिमत इति 

मन्तव्यः । तथाच ब्रह्मसम्बन्धवोग्यानि शरौराणि नित्यानि ` 

सन्त्येव “ यथयानुग्रदो यस्मिन् जौवेस तादशं तदाक््ि भग 

वद्ानन्दमञ्ुत इति सव्वमवबदातं । 

सद्ल्यादेवं च तच्छरतेः॥ ८॥ 
एवं परप्रासिः केषाचिदेव भवति तत्र डहेवपे्नायामाइ। 

क | 9 ४ >, ॐ 

भजनानन्द दातु यभेव संकल्यविष्यं करोति स एवेवंप्राप्नो- ` 

तोति भगवत्सं कल्पमएव तच हेतु; । तत्र प्रमाणमाह । तच्छतैः। ` 

नायमाेल्युपक्रम्य यमेवेष ठणते तेन लम्थ दति शतिः श्रूयते । ` 
तः सएवाच ₹हेतुः। शुतो प्रवचनादिनिषेधः छतः इत्यता- 

प्येवकार उक्तः चकारात् तघ्ननितेवैतदनुसूपा परमात्ति; । 

संग्य्ह्यते। 

अतएव चानन्याधिपतिः॥ < ॥ 
यतो हेतोः साधनं फलं चोक्तरीत्या खयमेव नान्यौऽतो 

हेतोरेषां हदि साधनलेन फलत्वेन प्रभुरेव स्फरति नान्य- 

 स्तेनानन्यासते। तेषामेवाधिप्रतिः पुरुषोत्तमः अन्यताधि- 

ल्यं विश्वतिरूपः करोव्यतः सववैस्याधिपतिरितिच्रुतिरपि तद्- 
` भिभोधेरेषेति भावः। चकारात् मदन्यत्ते न जानन्ति नाडन्तेभ्यो 
 मनागपोति भगवहदाक्वं सग्ण्ह्यते। श्रन्यथा सव्वन्नस्याकुरिडित- 



श्वपादः] अणुमाव्यम् । 

न्नानश्कतेरेवं कथनमयुक्त' स्यादतः यष्टिमार्गोऽनुबदेकसाध्यः 

प्रमाणम रगदिलचणस्तत्र विष्वासञ्र तथेति सिद" । . 

सभावं बादरिराह दयेव ॥ १०॥ 

मुक्तोऽपि. जोवः पुषटिमागेऽङ्गौक्षतो भगवद विग्रहं प्राप्य 
भजनानन्दं प्राप्रोतौति सिं! भ्रव प्रत्यवतिदहते#। वाद॑रिरा- 

वार्यो सुक्तस्य टेद्धादयभावं मनुते। तच हेतुराहद्येवभिति। 

ब्रह्मविदो हि सुक्तिरुच्यते । - यत्र ड देतमिव भवति तदितर 

दूतरं पश्यतोल्यादयक्तायत त्वस्य सव्वंमात्मवाभृत् तत् केन कम्प- 

श्येदित्यादिना दि तौयन्ञाननिषेधमाडइ ब्रह्मविदः तिः । तथाच 

तस्य कामभोगवात्ता दूरतरेति। तदाक्तेथदेदोऽपि तथा 

भावं जेमिनिविकल्पामननात् ॥ १९ ॥ 
जेमभिनिराचायसु मुक्तस्य पुसोरेद्ाटेभांवं सत्तां मन्यति \ 

तच इतुविकल्येत्यादि । ब्रह्मविदाप्रोति प्रमिति शयुत्या ब्रह्म 

=्नानस्य तग्रा्िसाधनतसुचखते। नायमाव्मति चुत्या तु वरण 

माच्रप्राप्यतं ! सोऽत इद्यादिना च परप्राघरुपपन्यासः करियते । 

इदेव समवलोयन्ते ब्रह्मय सन् ब्रह्मघ्येतोति च पयते। एवं सति 

मिथोविरोत्ै तदभावायोक्तव्याख्यानरौत्या ज्ञानसार्गगेयस्य 

बर्मज्ञाने नाचरन्रह्मप्रािः । पुषिमार्गोवमक्तसखय तु सोऽश्रत 

 इल्यनेनोक्ता परप्राभिरिति व्यवख्ितविकल्यएव सुत्यभिमत 

इति ज्ञायते। तेन नायमात्सेति शतिः परप्राक्चिविषयिणौ । 

` # प्र्यवति्तीति षः। 

` ग ्रतैरसितिच्ठ1 



४२ अणभाष्यम्। [श्चं बध्वावख ` 

 इडेषेत्यादिश्चुतिसं मरय्यादामागींयविषयिणौति मन्तव्य । एवं ` 

सति युष्टिमार्गोषस्य .भोगखाधनासकविग् वत्तः निःप्रलयहं 

सिद्धयति। तत् केन क पथ्येदित्यादिना तु ब्रह्मन्नानसामचिकीीः ` 

व्यवबस्धामाद् न तु -तदृत्तरकालौनपरप्रा्िसामयिकौोमिति 

किमनुपपन्न। 

द्ादश्णदवदुभयविधं वाद्रायः 

 फोऽतः॥ १२॥ 

ब्रह्मणा सह सव्बैकामाश्नप्रयोजकं शरोरं थरीरत्वस्य सर्व्व. 
भूतजन्यत्रव्याप्यलात् तदभावेनाशरौररूपं । तद्धी गाचतनलेन 

ररष्टपमर्पोति बादरायण भ्राचा्यो मन्यते। श्रत हेतुरत 

दूति) तथाविधश्रुतैरित्यधे; । तयाद्ि। भूमेव विजिज्ञासित- ` 
 व्यमिलयक्ता तत्खरूपमाह यो बे श्भूमा तत् खु खमित्युपक्रस्य भग्र 

च्यतत यत नान्यत्पश्यति नान्यत् णोति नान्यदिजानाति ष 

भूुभेल्यभेन केवलभावविषयलं पुरुषोत्तमलतच णसु केवलभावः 

बतो भक्तख विप्रयोगसामयिकीं व्यवस्थामाह स एवाधस्तात् स 
उपरिष्टात् स पश्चात् स यरस्तादिव्यादिना । ततः सवा एष. 

एवं प्यनरेवं मन्वान एवं विजानत्रिति पूव्वौवस्यामन् दय संयोगा- ` 

 बस्धामादह श्रालरतिरात्मक्रौड याकमिथन भासानन्द् दति 

वाक्येन. सोऽत इति शुतिसंवादिनमयसुक्ता भक्तस्ररूपमादह ` 

नस्य हवा एतखवं पश्यत एवं मन्वानस्येवं विजानत रातनः 

प्राण. इत्युपक्रम्थामन एवेद सव्वमिति । तेनाश्रौरलं 
| 8 सिद्धति षव्ययप्रयोशेणाविक्तादेव पुरुषोत्तमात् प्राणया- 



विभाव उच्यते, अच च्यवलोपे पद्चमो ! पूवव विरहद्शायां# 

प्राणादयो भगवदल्येव लौना आसन्) ततष्वतप्रा्य ततएव 

प्राणादयोऽपि सन्ना इति तद्मसेनिमित्तल' यतः चिश्ठति- 

 रूपाणामपि पुरुपोत्तमे लथो नानुपपन्नः । श्राक्षरतिरित्यादिना 

सोऽत इत्यनेन च॑ ररत । जँसिनिरण्यत एव ब्राह्मेति ` 

मनुषे। एकस्य विदद्ोभयधनव्तममन्वानं प्रति वेदिक 

दृष्टान्तमाह दादयाहवदिति। यः कामयेत प्रजायेयेति से 

हादशराररेण यजेतेति चोदनय ब्दिरा्ेल यजतेत्याद्दिवन्जियत- 

कर्टकलेनादौनत † गम्यते दाद्शाहस्य {। दादशणहसदि- 

कामा उपेयुः यएवं विदाथसः सतच्रमुपयन्तोतिं व्या च सचत 

| बद्धकटकस्य गम्यते एवमेव इादभाङ्अरोरेद्धियमाणान्तःकर- 

णात्मभिर्श्त इति सत्रतुल्त्व । वस्तुनो भगवदिभरूतिरूपत्वेन 

ब्रह्मात्मलेनेकरूपत्वमतो इाद्णदवदुभयविधं सच प्रयक चत 

नानां यजमानानां फ़लभागित्ववद्ापि ताट्कभक्तदेहारौना 

मपि बरह्मामकलाचेतनलसेेत्यप्यमेन दष्टान्तेन ज्ञाप्यते । चरत. 

एव श्रौभागवते दडन्द्रियासुरोनानां वैकुणपुरवासिनामिति 

 गोयते | 

 तत्चभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ॥ १२॥ 

श्रधेदं चिन्यते | भगवत्खरूपे प्रा तश्ररौर इवाव्खा दश्चन्ते 

४ पून्धविरहद शशयासिति ख' । 

† कत्ते लेन हीनमिति ख' । 

 ‡ प्तकान्तरे हा दशाहस्य ति नाकि 



रे अणभाग्यम् । [ 8े ध्याय 

त्कालौनैः पुंभिररिति कथमप्राक्रतत्रमुपपद्यत इति तत्रोप 

त्तिमाद्ध। तदेन, बास्तववस्तुविषयकलन्यवच्छेदेन पृद्द- 

चष्यदासायतु शब्द; । तत् प्राह्ञततुच्छताद्शेनमभाषै तथा- 

पस्ाभाव एंव मवति न.तु तच प्राकता धर्मी; सन्ति। गन. 

वेद्यमानानासर्यौनां+ कथं दशनमुपपद्यत इत्यत आह। सन्य- 

दिति! खप्र यथा वासनावश्ाद्विद्यमानानामप्ययोनां दभेनं 

नवति तथा मगवदिच्छावणात् तत्रापि प्राक्लततुल्लद्शन- 

लो पपन्ते मैः प्राक्ञतत्वं तब न्तेयभित्ययः । तथाच चुतिः। सन्य 

इतीय द्डप्रश्यानं । तस्िन् सन्ध्य स्थाने तिष्ठत्रभे स्थाने पश्य- 

तीदं च परलोकस्थानच्च। भय यथाक्रमोयं परलोकस्थाने 

भवति तमाक्रमाक्रम्बोभयान् पाप्मन श्रानन्दांखच पश्यति स यबा- 
यं. प्रखपितीत्युपक्रम्य खयं विहत्य खयं निर्मीय सेन भासा 

तेन च्येातिषा प्रखपिदतरायं पुरूषः खयंज्यातिभवति न तत्र रधा 

न रथयोगा न पन्यानो मवन्तोल्याद्रूपा। एवभेव भगवाना- 

सुराणं प्राक्लतगुिे तमस्येव दुःखातके लयं चिकोषुः खख्िन् 

प्राकतत्वबदिसम्माद्नाय तादृशौभिव लीलां दभेयत्यतो न 

प्राक्चतलग्ङ्गगन्धोऽप्यच । प्रतएव ` भगवतोक्तं माभालपर- 

देषु प्रदिषन्तोऽम्यस्थका दत्यपक्रम्य ततोयान्लधमाङ्गति- 

मिति। तेषामासुरत्वेन सुक्चनधिकारित्वात् तथाकरणमतः 

सुष्टक्त' सन्ध्यवदुपपत्तेरिति ॥ | 

ध भावं जाय्दत् ॥ १8६ ॥ 
 लौकिवह्वासमाने लौलापदाथ यदशनं भक्तानां तत्त 

* भ्रविद्यमानाधोनएभिति ख'। 



श्ंपादः] ` अणुभद्यम् । 

भाक विषये वियमने सति मवति। अत" दृष्टान्तमाह जाय- 

इत्! यया मोद्दाभएववतः घसः सतपूवायस्य दशनं तधेति। 
एताभ्यां सूताभ्यामेतदुक्तं भवति। सोऽश्चते सर्व्वान् कामान् 
सद ब्रह्मणा विपचितेति शरुत्या भक्तकामपूरणाय भगवान् 

लोलां करोतीति गस्धते । यदभैनश्रवणस्मरणेभक्तानां दुःखं भवति 

तादङृषणेमपि तां करोतीति श्रूयते। यथा सौभयुद्धे मोदवचनानि 

इस्तादायघच्यतिः प्रभासौयलीला च। उक्तरोत्या सोप्म्त इति 

सुत्या परब्रह्मत्वम वगम्यते! उक्तलौलया तदेपरौल्य॑च्च ।. एवं 

 सत्येकस्या वास्तवत्रमन्यस्या श्रवास्तवलं वाचं । ते ते धामान्यु- 

असि। रिष्णोः कर्माणि पश्चत। तदिष्णोः परमं पदं। तद्- 
विप्रासो विपरव इद्यादिखतिभिः 

सदहखगोषं देवं विष्वाक्तं विष्वसम्भवं#। 

विश्व नारायण देवमच्र परम पद् ॥ 

विश्वतः परमं नित्य विष्ठ' नारायणः दरि । 
विष्वभेकेदं पुरूषस्तदिश्वसुपजोवति । 

पति विष्ठस्याकश्वर णश्वतं पिवमच्यत्ः॥ 

दूत्याद्भिख् शदन्रह्मणएस्तदिपरोतदशनेऽवष्य' डेतुवां चयः 

स त्वासुरव्यामोडनमेबेति पूव्वसूत्रेणोपपादितः।। भक्तेभ्यः 

खद्छपानन्ददानाय लोकवत्त् लोला केवच्यमिति न्यायेन या 

लीलाः करोति यधारिंगणादिलौलाः भगवतो नेसगिकधन्भ- 

रूपानन्दासकल्वेन विद्यमानाएव ता भक्ताः पश्चन्तौति दितौव- | 

# विश्वश्ंमवं दरत्यपि पुलकान्तरे दश्यते । 

† सल्वामुरव्यामौदनरीवेति पूर्वसूत्ेणोपपादतिः इति द्ध' । 



४६० ` अणुभाव्यम् । | 9 अध्याय ` 

सूचेगोत्तं। अतणएष लौलाया भनेकरूपलादृह्यणएच्च श्रुती 
 सैन्धवदृष्टान्तेनेकरसत्रनिरूपणाच्छदन्रह्मधन्चत्' न सम्भवतीति 
शङ्निरासायकेवस्यभिल्यकतं  साच्चौ चेता ` केवलौ निगेण- 

शेव्यादि शतिषु या श्रन्यधश्चराहिव्यलद्तणा केवलतोक्तासा ` 
लौलालस्मिकैव । लौोलविभिष्टमेव शद्धः परं ब्रह्मान कदाचित् ` 

 तद्रदितमिव्यथेः पथवस्यति। तेन खरूपात्मकल्नं लोलायाः 

पथबस्यति तेन च नित्यत्व \ एतदिदन्य्ण्डने प्रपञ्धित । शयवा 

लोकेष कौव्ल्य' जीवानां सुक्निरूपं* तच प्रवे; परमा मुक्ति- 

रिति यावदित्थं । 
| 

प्रदोपनदाबेश्सथा हि दशे 
यति॥ १५॥ 

नलु पूरंक्ञानक्रिथाश्क्तिमता ब्रह्मणा तुल्यमावेन तत्रापि 

प्रघानभावं प्राप कामभोगकरणमपृूणज्नानक्रियावतो भक्तस्या- ` 

लुपपत्रभित्याशङ्गायां ततीपपन्तिमाद! नदि तदा नैसणिक- 
क्रानक्रियाम्थां तथा भोक्त्' शक्ता भवति। किन्तु मगर्वास्तसि- - 

न्राविश्ति यद् तद्ाऽयमपि तथेव भवतीति सव्यैसुपपदयते 1 

५ एतद वाद प्रदौपवददिति। यथा प्राचीनः प्रज््टादौपः जञेद- 

` युक्तायां वरच्यीमर्वाचौनाचामाविष्टः खसमानकायच्मां तां 
करोति खेदाधौनखितिख भवति खयं तथाचापौत्ययः। अच. 

५८ प्रमाणमाह । तथाहि द्शेवति चुतिः। भत्ता संखियमाणी 

विभर्ति एकोदेदोब्इधा निविष्ट इति । सर्व्वान् कामानिलुत्त- ॥ 
। , वषर णसणणरेणगीगेकणररभीौणरर तीरम रीका 



अणभाव्यम् । छ 

` लाद्यस्य कामस्य भोगो यथा निवेशे रुति.भवति तत्तथा तदा 
` निवेश इति बघा निवेश उक्लः। अयु निवेशो नान्तथाभिव्वेन 
 त्यैकषैव प्रवेष्ात्। निसगतः सर्व्वषां कौोवानां भगवान् भव- 

 : त्येव प्रञुयेयपि तथापियं सलौयसेब्र ठणते तस्य विवादितः 
पतिरिव भर्ता सन् वरणजस्नेहातिश्येल भक्तेनापि भ्ियमाण 
स्न् सद्व सखयमपितं खस्मिन् विभर्तिं। च्रतएव करेहरादि- 
` त्येनायोगौोलकादिकं विद्धाय प्रदौपं दृष्टान्तसुक्तवान् व्यासः 

 श्रतएव देवपदसुक्तं। खरूपानन्द दानात् भावीदौपनोत्पूठनादि- 
 सुक्तिदानेन खमाहाव्यद्यो तनादैङ्कर्डादिस्िषैश्च । तदुक्त 

निरुक्रे। दिवो दानाडादौपनादा द्यीतनाद्या कस्य नो भवतीति 

 बायोरेव इति। किच्च । भक्तानां कामभोजनाथं ऋडाकर- 

शात् क्रौडायाभेव जयेच्छाकरणाइक्तंः सद व्यवदहारकरणाद्वकतेषु 

` सखमादाव्येच्छादिद्योतनात्र पारयेऽहं न त्वादृशी प्रण्यिनो- 

 भिल्यादिभिः सुतिकरणाद्धक्तशप्रपत्तिद्नेन कालोयदमनादौ 

।  -मोद्करणात् तेष्वेव भक्तिमद्करणात् तै खमप्रेऽपि प्रियमेव 

 यथ्न्तीति खघ्रकरणात् तेषां कान्तिकरणादिच्छाकरहा 
तन्निकटे गमनादपि देवः। तदुक्तं धातुपाठे । दिवु क्रोडाविजि- 
, गौषाव्यवहारद्यतिसुतिमोदमदखग्रका न्तिगितिषिति । एवं सति 
। युक्तमेव तेषां तथात्वमिति हि शब्द् नाह । 
, नन्वस्लमनन्वक्ृसखरमित्याद्यनन्तरं पद्यते न तदश्नोति 
क कच्चन न तदश्नोति कश्चनेति छउक्तशुतौ च ब्रह्मणा सड 

`  # भके प्रपत्तिदशनेनेति खं। ` 
५९ 



ध्र ` अणुभव्यस् । [ ४ चध्ावख 

जीवस्य भोग उच्यक्रे। तथाच सश्रुणनिगेग्मेदेन विषयभरो- 
| 

ऽवश्यं बाचो विरोधपरिदहारायेव्यत उत्तरं पठति'। 

सखाप्ययसम्पत्योरन्यतरापेक्तमाविष्कतं 
| द्ि॥ १६॥ 

इहायमाप्यः। प्रलतेताक्छं दि प्रतिषेधति ततो त्रषौति ` 
च भूय इत्याद्धिकररैः परास्य भरक्तिविं विधैव गूयते खाभा- 
विकौ ज्ञानबलक्रिया वचेल्यादिश्ुतिभिथ प्राकतारएव घडा 
निषिद्धन्ते ब्रह्मण्यप्राक्षताएव बो ष्यन्तेऽन्यथा तदोधनसेव न 
स्यात्रिषेधकवाक्यएव तद्रौघनमपि न स्यादेतस्यैवाच्चरस्य प्रशा- 
सन इत्यादिरूपं । च्रतोऽचिन््या नन्त णक्तेभगवतः का वा का्य- 

[क च्षमता यया प्राक्ततान् गुणनूरोक्यादतो निर्गण्मेव सदा ` 
\ॐ । 

सव्वैत्र भगवदूपमिति मन्त्यं । 
एवं सति तयथापि दिर निधिनिद्धितमन्तेचन्ना उपर्य. 

परि सच्चरन्तो न विद्युरेवमेषेमा सव्वांः प्रजा अदरहगच्छन्य 
एत ब्रह्मलोक न विदन्तोतिः छान्दोग्यश्चुतेः प्रस्वापद्श्णयां न 

न कथिह्गलयाश्राति तच्च न कञ्चनेति तददिषधिगौ निषैधिका 
श्ुतित्रह्मविदाप्रोति परमिति अुल्युक्तपरन्रह्मप्रासिद्शाविषयिष्णै 
भोगबोधिका शेति न विरोधगन्धोऽपि । एतदेवाह \ खाप्ययः 
प्रखापः खमपौतो भवति तस्मादेनं खपितौत्याचक्चत इति 
श्तेः समस्पत्तिब्रह्मसम्पर्तिर्रौत्या पु्टिमार्गोयो भौत एलयोऽ- 1 

 ज्यतरापेच्तसुभयशरलयुक्तमिल्य्यैः । भगवत्कटैकभोगस्य लौला- ` 

# दिर निधिनिद्धितभिति ख| 

+ न विद्धेयुरिति ख'। 



ण्व पद् 1  अणमभाव्यम्। 
४8्र ` 

|  पत्वात् तस्याश्च तलो कचन्त लोल
ा कौबस्धमिन्यच सुतितेन 

निरू - 

` पणत् तम्राकत; सम्यदरूपत्ं युक्ततर भित
ि. हि शब्दाय; । ¢ 

जगद्व्यापारवज्न प्रकरणादसन्नि
दित- 

| लाच १७.५. | 

ब्रह्मणा सद भोगकर सोकिकव्यापारयुतसुत नेति सं ये 

` तद्यतमिति पूव्वः पत्तः। तथा सति 
सुक्विलभङ्त् ूर्व्वीक्तमन

ुप- 

 पक्मिति प्रप्त ञ्रादह जमदित्यादि पू डक्तस्य जगकाग्वम्पौ 

 ल्लोकिक्ो यो व्यापारः कायवाद्न सान्तदल्लं' 
तद्रहितं भौग- 

` कारणं*। तत त् अड परकरलादसबिदहितत्वाचेति
 । न्नः 

¦ विद्ाप्रोति पर मित्य पक्रमेण सु्िप्रकरस्णात् तच लौकिक 

क व्यापारोऽसम्धा{वितः। 
४ 

किच्च । लौलायाः कालमाचायत
ौतलेन प्राक्षतं जगत् दूरतर- 

ए । मितोऽपि डेतीनं
 तत्सम्भवः । कद् चिल्लोक स्मेल प्

रकरने च्छाया 

 तद्धिष्टानलयोच्े मघुरादिरदेशेऽतिशं मोलक्ष
 चत्तुरिन्द्रिय 

| निव स्ध(पयिल्वा लोलां करोति तदापि लौलामध्यपातिर्ना 

न लौढिकव्यापारसम्भवः।. 
न हि चत्तुरिन्द्रिि गोलककाय्य 

` करोति नवा तन्नाशे दण्यति । एतव्सर्व्यः द्दिवोव चक्लरातत- 

। | ̀  सिति सुतिव्याख्ाने {वदन्छर्डने प्रपञ्चितं \ किच्च, छान्दोग्यं | 

५ | भूमेव सुखं श्रमात्वेव {विजिन्ञासितव्य इत्यः भसा लच्तण- 

 -“ माद यवत नान्यत्यश्चति नान्यच्छणोतति नान्यद्विजानाति स भू 

` (भति. णत नान्यदिजानातीत्येतावतेव 
चारिताैऽपि यत् 

|  इद्धियव्यापारो -नमिदस्त ल प्यन्यविषयकस्तेन भगवदिषयकः
 स “ 

___----
--- 

# तदजं साव
नः पुसलकान्तरप्रस्य दः पाठ. 1 



9४88.  अ्रणुभाष्यनम्। ॥ भ्यं अध्यायग् ८ 

सिद्धो भवतीति जगद्यापारराहित्यं सिद तत्र । तेन भगवतएव ` 

सखतन्तफलत्वसुक्तं . भवति न हि सुष्रस्यान्यप्र्योजनमस्ति, 

प्र्यक्लोपदेणदिति चन्नाधिकारिका 
मण्डलस्योक्तेः ॥ १८॥ 

नन्वेतत्मरकरणएव छान्दोग्ये प्ते सर्ववशृद्ध पश्यतीति 
सब्धैविषयकाप्रत्यत्तसुपदिश्यत दत्यन्यविषयकव्यापारभ्यादिल्य' 

नोपपद्यत इत्या ण्डय समाधत्त अआधिकारिंकेत्यादिना । अचरद् 

मयते! सोऽश्रते लोकवत्त लोला कवन्यभमित्याद््िभिनिल्यलौला- 
मध्यपातिल्व तस्योचखते। नान्यत्पश्यतौत्यादिय्ुतिवशजजगद्या- 
पारबञ्ज' भोगकरणं पूर्वैसूत्रेणोक्तं । भवेद विचायते। नान्यत् ` 
प्र्यतौति प्रकरणएव सव्व दइ पश्यतीति सब्ैविषयवं दैन 

मुच्यते । तत्कथं पूर्व्वक्तमुपपदयत इति । किच । एकदैव भक्तस्य 
देश्कालमेदेन क्रियमाणणनेकलौलासम्बन्धिल' भवति । तच्च 
लोलानित्यतायां न चरते। यतस्तत्तर् पम्तत्तत्कालसम्वन्धिनी 

सा नित्या! एवं सत्येकखानेकरूपत्व' जोवस्य न सम्भवतीति 

तन्निल्यवमयपि न सिध्यतीति । तचोच्ते। द्युतौ सन्ैपदेनन 
जगदुच्यते । किन्तु यस्यां यस्यां लौलायां देपकालमेटेन क्रिय- 

 माणायामधिक्षतो य एको भक्तस्तसेव तावन्ति रूपाणि ` 

सन्ति! तान्याधिकारिकाणषैलयच्यन्ते। तेषां मण्डलं समूददस्तत्र 

 खितवसतुमातसुच्त इति नानुपपन्नः किञ्चित्। श्रतएवामरे 
प्यते स्व॑माप्ोति सन्वय इति + । | 

# न्यविषयव्यापार ईति पुस्तकान्तरसम्मतः पाटः । 

† सव्वेमान्नोति स्व्येदतिः ख) 



श्यपदः} अणभाव्यम् । | , 88१ 

स एकधा भवति विघा भवति पञ्चधा भवति | 

सप्रधा नवधा चेव पुनघंकांदशः स्मतः \ ` 

 शतच्च द््चेकशच सदसाणि च विशतिरिति। 

यथा मर्डलवत्तिषु पुंसु नक्न्य प्राथम्येन प्राधान्यं वक्त 

 शक्य' तथेतेष्वपि रूपेखिति ज्ञापनाय मरण्डलपद्सुक्त' | 

विकारावत्ति च तथाहि स्थितिमाह ॥ १९ ॥ 

नन्वेवं सति शखवस्त्वङहमाग्ास्य इति प्रभुणोक्ते तदाथया 

ततश्खितिर्नोपपद्यते नित्यलात् लोलायास्तस्य कालस्य तदागम- 

नघ च तदापि वन्नेमानत्वात् तया प्रभक्तिरपि नोपपद्यत 

दूत्याशद्य समाधत्ते । इह भगवल्लोला प्रकतिस्तहिरुदोऽथा 

विकार इत्यच्यते! तत्र न वर्तते तज॒न्नानं तादृणच्च भवति। ` 
यतसखरूपं प्रति तथा वदति तख खगे तदा भगवत्स्थितिक्ञानं 

न भवतौत्यथं उपलच्तणं चतद्तोऽप्यपदेशकालविशिष्टा 

याष्टणौ या लौला तस्वास्ताच्खाएव तक्नौलामध्यपातिनी 

भक्स्य ञानं नान्यविषयकमिति ज्ञेयं अतएव द्ितोयस्यापि 

मद्यं ॒प्ूव्वसुक्लमासौत्तेनागत इत्येव ज्ञानं भवति । तद्व 

दि रसोद्योऽतो रसस्ररूपमध्यपातिलाल्ञोलाया रसस्य च 

 भगवदासकल्वाद्नगवदूपत्वेन सव्बैमुपपदयते लौलायां। श्र 

प्रमाणम । तथाहि खितिमाडेति। सन्माप्रोति सव्व इति 

 श्ुतिरेकस्यैव भक्तस्य सव्यः सर्व्वः प्रकारे; सव्वलीलारसमाप्री- 

तीति बदन्द्युक्ररौव्येव लोलायां खितिमाहेत्यथः । अतो 
 वस्तेषेदमलोकषिकभौदमिति मन्तव्यः वेदिकैरिति भावः। 

५ लौ किकेऽ्े लौकिकरौत्यतुसरणं न युक्तं किन्त्रलोकिकरौल्ययु- 



५९६. अणभाष्यम् । { शे अथाव 
४) 
४ 

रगमेव युक्रामिति हि प्ब्देन द्योव्यते। एतेन रसोबैस 

दरति -शुतरलोलाविश्िष्टएव; प्रञुस्तधेति ताटृश्एव परमफ्ल- ` | 
मिति ्ञापितं भवति 

दर्शयत्येव प्र्यक्तानुमाने ॥ २८ ॥ 
न च .लौकिक्रयुक्तिविरोघोऽच बाघधकत्ेन मन्तव्यः.क्न्तु ` 

साकलेन । यतः प्रत्यचातुमाने श्युतिरूती अपि लौकिकयुत्व- ` 
प्रसारेगालोकिके* भगवत्सम्बल्िन्ययंऽन्ययाभावनं निषेधति । 

नैषा तकण मतिरपनेया । परास्य यक्तिवि विधव शयते साभा ५ 

विक ज्ञानवलक्रिया च । अलौकिकासुये भावा न रतांस्तकेण 

योजयेत् । भ्नौमागवते च! नदि विरोध उभयं भगवव्यपरि- ` 

गणितिगुणग रष्व रेऽनव गा ह्य माद्ाक्येऽवा चौ नवि कल्पमवित क विचा- ` 

रग्रमाष्णभासक्ञतकशास्तकलिला।न्तःकरणा एवदुरवयहवादिनां ` 

विवाद्ानवखर इल्यादिवाक्येरचिन््यानन्तक्तिमत्वेन भगवत्- ` 

सखरूपस्यव परमफलव' प्रदृश्यते | 

किच्च) तावां बास्तन्युश्नसि गमध्ये यच गावो भूरिशग्ङ्मा | 

भ्रयासः अचा तदुरूगायस्य ष्णाः .परमं पदमवभाति श्ररो- 

त्यग्वेदे पद्यते। किद्धित्पाठमेदेन यजलुःशाखावामपि। ता | 

स्तानि वास्ति बां मोपोमाधवयोः सम्बन्धौनि गमध्येप्रसा- 

` द्त्वेन प्रापरसुसरखि कामयामड़। तानि कानौल्याकाङ्खायं ` 

मूहाभिसन्धिष्ुद् घारयति । यच्च सखौगीक्कुत्ते गावौ भ्ृरिश्ड्य 

ध ध  च्रलःककभगवत्सम्बन्धिनीति कचित् दश्यते । 

† कलिका इति पुस्तकान्तरसम्मतः पाटः) 

अयरासस्तवाद इति खः । | 



बह्म रुरुष्टतयो वसन्तीति शेषः! , याम्यारखपगूपलक्त- 
 णाथैसुभवोरेष ग्रहणं । अता - कूमाषैव, तदुरुगायस्य बह़- 

` गौयमानस्य ष्णः भक्तेषु कामान् वपैतोति हषा तस्य पट् 

ध ` स्थानं वेङुष्ठं ततोऽपि परममधिद्मत विचिच्ररोलाकरणात् । 

४ श्रि यसुनापुलि्निङ्च्नगोवर्च नादिरूपलेन बहुरूपं ! तथाच 

 . तत्रल्यानि तानि कामयामडइ इति वाक्याथ; सम्पव्यते। एतेन 
 . लौलासम्बन्धिवस्तनां यत्र फलतेन* बह्वरूपगप्रार्थनन्तत्त्ञोक्ला- 

छ कत्त परमफलतवे जिं वाच्जित्याशयो ज्ञाप्यते" अथु ह वाव 

तव मद्धिमाण्टतसमुद्रविप्रषासकलल्लौटया स्वमनसि निष्यन्दमाना- 
नवरतसुखेन विस्मारितटृष्टशुतसुखल्लेणाभासाः परमभागः 
वता इति यौभागवते। एतेनापि कैमुतिकन्यायेन प्रभोरेव 
खतः पुरुषाथंत् ज्ञाप्यते । फल प्रकरणलात्तदेवा चाथ तात्प 
विषय इति. ज्ञायते। 

 भोगभावरसाम्यलिङ्गाच॥ २१॥ 
| इतोऽपि हेतोः पुरुषोत्तमखरूपनेव परमं फलमिति ज्ञायते । 

यतः सोऽग्ते सन्वन् कामान् सह ब्रह्मणा विपञ्चितेति शरुतो 

 भक्रसाभ्यमुचते। तच रषोत्तमएव सम्भयति यतः सस्यं द्वा 

| तत्छतास निवेदन भङ्ञेव्वन्नतिकरूणः स्रस्वरूपानन्दमनुभा वयंसं 

ग्रधानौोकरोति अन्यथा भक्ताऽनुभवितुः न शक्तुयात् । मुक्त 

| चेतत् । प्राप्त फलं साधनं भवत्य वान्यथा फलमेव न स्यात् । ̀ 

`  तथाचास्नालिङ्गादपि प्रभोरेव परमफलत्वं सिष्यति न तव्सम- 

 आाभ्यधिकशच दृश्वतदति शुतिषिरोधपरिदहाराय माचपद्। न. 

# फलतेन प्राधेनमिति ख' | 



४४८. अएुभाव्यम् । [ क अध्याघख। ् 
। ८ 

चाच कामभोगस्य फनचतवं शङ्कनीयं । श्राप्रोति परभिद्येतदवा- 

कतिरूपत्वात्. स्वरूपानुभवररूपत्वात् भोगस्य | भ्रतुभूयमानद्यव ८ 

दि सुखस्य रोके पुसत्रायैत्वोकते द 

एवं भगवतः खतः युख्भाथरूपत्वमुक्ता कन््फलभोगानन्तरं 

मा्त्तिवद्ताप्याहत्तिभ विष्यतौ त्या्डूमनिरासायोत्तर पठति। 

अनावृत्तिः शन्दाद्नाव्रत्तिः शब्दात् ॥ २२॥ 

श्रनात्रत्तिर्मैक्ञानां न्नानिनाद्योयते। ततर मानं शब्दः सच 
 तदो्वमाथक्रयृतत्वमेति । न तेषां पुनराहत्तिरेतेन प्रतिप्य- ` 
माना इमं मानवमावन्त' नावन्तन्ते। ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यतेन 

च पुनरावन्तत दल्यादिरूप्सु न्नानिनान्तामाद्द। नहि 

भक्तानां नाद्यादिप्रयुक्तमखतत्' | 

तस्मान्मद्भक्तियुक्तस योगिनो वै मदामनः। 
नक्ञानं नच वेभ्य प्रायः खेयोभवेदिह॥ . 

दूत्याद्िवाक्येभ्यः किन्तु यमेवेति श्चुतवंरणमात लभ्यः पुरुषो- 

त्तमः एवं सति ब्रह्मविदाप्नोति परमिति खुतेर्विरो घपरिहार- ध 

पूव्येकोकषव्याख्यानरौत्या भक्तस्य परं तद्य प्रास्य निदौषलादा- ` 

 वत्तिेलमभा वात् प्रपञ्चे नादस्तिः सभवति। तादशं प्रतोष्ठरे 

 च्छापिनै,तया भवितुमदति 
ये दारागारपुत्राप्तप्राणन्ित्तमिमंपर । 

हितामां रणं याताः कथं तांस््तमत्सरे ॥ 

इति भगवहाक्यात् । परप्राञ्चिखूपलाच् भोगस्यन नाष 



 अणभाष्यम् | 
न ध | > न क  , -सभ्भावना+*। किच्च । यच्रैस्यव भक्स्य देशकाल टेनानेकषिध- 

 लौलासम्बन्धिलेऽपि तत्तज्ञोला म्बधित्वमन् ् वरमु चयते तच सर्व्वथा 

तद्भावः कथं वक्त शक्यो ब्रह्मणापि । श्रपरद्। कालक्षाध्यो 
डि नश्वरः स्यात्न दहि पुरुपोत्तमे कालः प्रभवितुः शक्रोति। न 

`. यत्र कालो निमिषं परः प्रसुरिल्ादि बाक्छेभ्यः। तथाच 

` क्ञानमार्मीयमक्तिमा्मींवयोरनाहत्तौ तुखत्वेऽपि सलप्राप्नौ वंल- 
` चग्ात् पूव्वेबाक्येन भक्तानामादानात्तिमुत्तरवाक्येन जानिः 

| १ नामिति तायते, नच प्ठलप्रकरणात्तेनाटन्तपकः संसारा 

भावएव जौवस्य परमं फलमित्याचाथाभिप्रायोज्ञायते इति 
वाच्यं! ब्रह्मविदः परप्राधिं फलत्वेनोक्त तत्स्वरूपस्य सर्ब- 

कामभोगत्वेन चुत्या निष्हपणात् । स च खखराधिकारानुसारेण 

निवेदितार्थाङ्ञोकाररूपएषेति ज्ञेयं । तेन सएव परमं फल- 

मनाहत्तिस्वधिको परल्ाव्रत्तौ सम्भवत्यां परमफलत्व' नोप- 

पद्यत इति ज्ञानदुव्वलश्ड्ानिरासायेयसुक्ता) पुष्टिम गींयभक्त- 

विशेष प्रवन्तकनिवत्तकबेणुशब्दात् भगवच्रिकरटमतावनाहन्तिः 

। पूर्वोक्ता मव्यद्ामार्गोँयाणां वेदरूपाच्छब्दात्तदुक्तसाधनादना- 

न्ति दितौयेनेव्यपि तात्यश्चविषयः चष्ट ज्ञेयः। तथा 
सति परमफलमग्रे खतएव भावति भाव इत्यलं विस्तरेण । 

क जानीत परम तच्छ" यगोदोत् सङ्ला लितं ! 

 तदन्यष्दति ये प्राइरासूर्रास्तानद्धो बुधाः । 

नानामतध्वान्तविनाश्नचमवेद्ान्तसिदान्तमिकासने परः | 

क अाविव्कृतेऽयं सुवि भाष्यभास्करोमुधा बुधा धावत नान्य- 
वत्मसु 1 † | | 

मनम सतन सव चत उत सयन्दनं रन 1] 
५ < 



- १९ ह । | अशणुमाष्यम् | [ 8यं ष्पव्याष्, 

परन्दरमदोद्वप्रसुरहष्टिसंपोड्ति 
स्कीौयवरगोककलावनृपरायरो लोलया । 

स्मितासतसुद्षण्टिभिः परिपुपोष तान्योमिरि 

दधार ष्सएव हि श्युतिथिरःसु संराजते॥ 

सोक्षष्णक्षपयवायं सिदान्तो द्रदि भासते । 
 तेमुधिकं वरोवन्ति न वक्तव्यं दरे दटरणां॥ 

भाष्यपुष्पाक्नलिः श्रोमदाचाथचरणाम्बज 

निवेदिक्स्तेन तुष्टा भवन्तुन्मयि तेसद्ा॥ 

ति श्रीवेद्ासमतवत्तिश्रीवद्लभाचायेविरंत्चिते ब्रद्धस्चाण - 

भाव्य चतुचस्याष्यायस्य चतुयप्रादः समाप्तः । 
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